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అసమానసెం 
చలకాలసెం.  రోజూ మసెంచరు కురరుసత్తసెంద.  ఇపప్పుడధైతే సమయసెం ఏడు గసెంటలవుతరునల్నిద.  పిలలలరు
రమేష,  సస్వరష్ణ  లోపల  గదలో  మరుడుచరుకొని  పడుకొని  ఉనాల్నిరరు.  వాళళ  నానల్ని  మసూరత్త  ట
తత్రాగరుతసూ పేపరరు చదరువుతసూనాల్నిడు.  వాళళమమ్మ సరుజాత వసెంటగదలో టిఫిన్ తయారలో ఉసెంద-

పనమామ్మయ శసెంతిని ఎపప్పుటిమాదరే తిడుతసెంద: "ఇదగో, నీకు వసెంద సారరుల చెపాప్పునరు- గినల్నిలరు
కడిగామసెంటే  అవి  తళతళలాడాల.  ఇటల  జిడడ్డోడుతసూ  ఉసెండకూడదరు.  మనసరు  ఎకక్కడ
పటరుష్టేకొని పనిచేసరుత్తనాల్నివ?" అని అరరుసరుత్తనల్నిద. 

"అబబ్బా!  పప్రశసెంతసెంగా పేపరరు  చదరువుకోనివస్వరే!  శసెంత,  ఇటొచిర్చు  ఈ ట  కపప్పు  తసరుకెళరుళ!
పప్రతిరోజూ చెపాప్పుల నీకు!" రోజూ లాగే కసరురరుకునాల్నిడు మసూరత్త. 
"ప!  పయ సార్ దగగ్గర ట కపప్పు తసరుకొచిర్చు,  దానీల్ని-  దాసెంతబటరు ఈ జిడుడ్డో గినల్నిలల్ని మళళ
కడుగరు.  ఇలలసెంత  ఊడిర్చు  తడిబటష్టేత  తరుడువు.  మనసరు  పటరుష్టే  కొసెంచెసెం.  అటల  మజజ్జుగా,

బదద్ధకసెంగా  ఉసెండకు.  పనరులరు  పప్రతిరోజూ  చెపిప్పుసెంచరుకునేదసెందరుకు?  ఇసెంతకీ  మరుఖసెం
కడుకుక్కనాల్నివా, ఇసెంకా దానికి మరుహూరత్తసెం అవస్వలేదా?" హసెంకరసెంచిసెంద సరుజాత. 

శసెంతి తలవసెంచరుకొనే "లేదాసెంట,  ఇసెంకా కడుకోక్కలేదరు-  సమయసెం చాలేలదరు"  అసెంద,  వళళ ట
కపప్పు తెచిర్చు కడిగేససూత్త.  
ఇలలసెంత ఊడిర్చు తడిబటష్టేత తరుడిచేటపప్పుటికి ఎనిమిద కావొసరుత్తనల్నిద. 

మసూరత్త ఇసెంకా పేపరరు చదరువుతసూనే ఉనాల్నిడు. 

పిలలలదద్దరసూ  పడుకొని  ఉనల్ని  గదలోకి  వళళ,  వాళళకేసి  మరురపసెంగా  చసూసరుకునల్నిద  సరుజాత.

అమాయకసెంగా నిదద్రిపతరునల్ని  రమేష,  సస్వరష్ణలల్ని  చసూసరుత్తసెంటే ఎసెంత మరుదద్దసరుత్తనాల్నిరో!  "బబసూ!

నానాల్ని-  చినాల్ని రమేష!  లే నానాల్ని!-  పాపా,  సస్వరాష్ణ,  చిటిష్టే తలల,  లేమామ్మ,  లే!  సమయసెం ఎనిమిద
అవుతసెంద.   బడికి వళళదసూద్ద?  బళల  మీ సారసూల  టచరసూల  అసెందరసూ ఎదరురరుచసూసరుత్తసెంటరరు
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గదా?! శసెంత! పిలలలరు లేచేసరకి వేడినీళరుళ సిదద్ధసెం చెయారలని వసెందసారరుల చెపాప్పునరు. అబబ్బా, నీకు
పని చెపప్పుటసెం నా బరుదద్ధ తకుక్కవ- నాయనా చినాల్ని, పాపా- చిటిష్టే తలల, లేవసెండిరా, లేవసెండి" అని
ఓ  పదసారరుల  మరుదరుద్ద  మరుదరుద్దగా,  హడావిడిగా  పిలలలల్ని  లేపే  సరకి  మరో  పదహేనరు
నిమరుషాలయసెంద. 

లేవగానే  పిలలలదద్దరసూ  శసెంతిమసెంతద్రిసెం  మొదలెటష్టేరరు-"శసెంత!  బద్రిష  ఎకక్కడ?  శసెంత,  పేసరుష్టే
కనబడటసెం  లేదరు!  శసెంత!  నా  బటష్టేలరు  ఇసత్తప్రై  చెయరలేదా?  శసెంత,  అబబ్బా-  షసూస్  పాలష
చేయమనాల్నినా-  ఎసెంత వికారసెంగా చేసాత్తవో చసూడు!  నీకసలరు ఏ పనీ చకక్కగా రాద?  శసెంత,

జడలరు వయర!" 
అసెంతలో మసూరత్త లేచి  "శసెంత!  బతసూప్రసెంలో నీళరుళ పటరుష్టే!  ఏ టధైమరుకు ఏసెం చెయారలో నీకు
ఎపప్పుడూ ఎవరో ఒకరరు ఎసెందరుకు చెపాప్పుల? అనీల్ని వరసగా చేసరుకుసెంటసూ పవచరుర్చు కదా? అబబ్బా,
అసలరు నీకు పనరులరు చెపేప్పుకసెంటే మా పనరులరు మేమే చేసరుకోవటసెం నయమనిపిసరుత్తనల్నిద"  అని
విసరుకుక్కనాల్నిడు. 

సరుజాత అరచిసెంద వసెంటరసూసెంలోసెంచి- "ఓ శసెంత! మొదరుద్ద పిలాల! వినిపిసరుత్తనల్నిదా? సారరుకు నీళరుళ
పటరుష్టే. అసెంత బదద్ధకసెంగా ఉసెండకు. ఇదగో, టిఫిన్ తసరుకెళళ టేబరుల్ మీద పటరుష్టే. చేతరులరు బగా
కడుకోక్క.  పేలటసూల,  గాలసరులసూ,  ససూప్పునసూల  అనీల్ని  తసరుకొచిర్చు  పటరుష్టే-  చినల్ని  బబసూ!  సాల్నినసెం
అయరసెందా?  చిటిష్టే  తలల,  ఎసెంతవరకూ వచార్చువు?  శసెంత!  పాపకు జడలరు  వయర!  చేతరులరు
కడుకోక్క,  మరుసెందరు-  ఎకక్కడకక్కడ  పడతవో  ఏమ,  పద  నిమరుషాలకోసార  చేతరులరు
కడుకొక్కమమ్మసెంటే కడుకోక్కవే?! సారరు బటష్టేలరు ఇసత్తప్రై చేశవా, లేదా? వసెంటనే చెయర! లేకపతే నా
పాత్రాణసెం తిసెంటరరు" వరసగా చదవిసెంద. 

శసెంతి రమేష కి  షసూస్ పాలష చేసిచిర్చుసెంద;  సస్వరష్ణకు జడలరు  వేసిసెంద;  సారరుకు ఇసత్తప్రై  బటష్టేలరు
అసెందసెంచిసెంద;  అనీల్ని అయారక సరుజాతకు టిఫిన్ పటిష్టేసెంద;  వాషసెంగ్ మెషీనల బటష్టేలరు వేసిసెంద;

అపప్పుడు వళళ మొహసెం కడుకుక్కనల్నిద-  సరుజాత అరరుసత్తసెంద- "శసెంత!  ఎకక్కడికెళళవ?  ఎసెంత
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సేప?! అబబ్బా- నీకు చెపేప్పుకసెంటే నేనరు చేసరుకునల్నిద మేలరు..." అని. 

శసెంతికి  తొమిమ్మదళరుళ.  మసూడ తరగతి  వరకు బడికి  వళళసెంద.  ఆ
తరాస్వత ఇటల సరుజాత వాళళసెంటల పనికి కుదరురరుకునల్నిద. ఎవరేమనాల్ని,
నవుస్వతసూ- నిబబ్బారసెంగా- అమాయకసెంగా- పనరులరు చేససూత్త  పతరుసెంద. 

ఇటల  లెకక్కలేనసెంతమసెంద  శసెంతరులరు-  పసితనసెంలోనే  అసెంతలేసి
బరరువులల్ని మసే పదద్దవాళరుళ. ఎసెంత సాయసెం చేసినా కూసిసెంత మెపప్పు
పసెందని  చినాల్నిరరులరు-  వళలకి  వేరే  మసెంచి  అవకాశసెం  ఏదధైనా  ఉసెంటే
బగరుసెండు గదా, మసెంచి పప్రతరమాల్నియసెం దరకితే బగరుసెంటరుసెంద. 

మసూరత్తగారలాసెంటి  పదద్దలరు  పత్రాదరుద్దనే  పేపరరు  చదవటసెం  తగిగ్గసెంచరుకొని
ఇసెంటిపనరులరు చేసే రోజలొసేత్త బలే ఉసెంటరుసెంద. 

సరుజాతలాసెంటి తలరులలరు తమ పిలలలమీద చసూపిసెంచే పేప్రమలో ఓ చినల్ని
భాగానిల్ని శసెంతి లాసెంటి అసమానరులకూ కేటయసెంచగలగ్గతే బగరుసెండు.

రమేషరులసూ,  సస్వరష్ణలసూ తమ తటి పిలలల పప్రతిరసూపాలల్ని శసెంతరులోలనసూ
చసూడగలగ్గతే బగరుసెండు. 

-కదసూ? 

చకక్కని హకృదయాలరునల్ని మీకసెందరకీ ఈ చలకాలసెంలో వచర్చుటి అభినసెందనలరు!  కిప్రసమ్మస్ పసెండుగ
శరుభాకాసెంక్షలరు! 

కొతత్తపలల బకృసెందసెం. 

   మసెంచి పసత్తకసెం - మసెంచి తడు
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నీతి చసెందద్రిక 
జరగిన కథ :  కద్రికచసెం అనే మొసల మేడి పళల మీద ఆశ కొదద్ద  'బలవరద్ధనసెం'త సేల్నిహసెం చేసిసెంద.  ఇటరు ఆ
మొసల భారేరమ లేని రోగానిల్ని నటిససూత్త పడుకునల్నిద. దాని జబరుబ్బా నయమవాస్వలసెంటే కోతి గరుసెండ కావాల-

తపప్పునిసర పరసిస్థితరులోల  మొసల కోతిని తమ ఇసెంటికి ఆహస్వనిసెంచిసెంద.  దానిల్ని వప మీద ఎకిక్కసెంచరుకొని
నదలో యీదసాగిసెంద- ఇక చదవసెండి, నీతి చసెందద్రిక 55 వ భాగసెం... 

కోతి మాటలరు విని మొసల తతత్తరపాటరుత
'నీ చెలెలలకి ఆరోగరసెం కొసెంచెసెం సరగా లేదరు'
అనల్నిద. 

"అయర!  అసెంత  చినల్ని  సమసరకేనా,  నీ
మరుఖసెం ఇసెంత చినల్నిబోయసెంద?!  చినల్ని చినల్ని
సమసరలకే  చినల్నిబోవటసెం,  అద  మసెంత
శౌరరసెం?!" అనల్నిద కోతి తేలకగా. 

"వారధి  కొసెంచెసెం  పదద్దద"  అనల్నిద  కద్రికచసెం,

ఒకిసెంత ససెందహిససూత్త. 
కోతి  విచారసెంగా  "వధైదరురలల్ని  పిలపిసెంచలేదా?

మొదటలనే  మసెంచి ఔషధాలరు వాడలేదా?!"

అనల్నిద.  తన  సేల్నిహితరుడి  భారరకు ఆరోగరసెం
బగా  లేదనే  సరకి  దాని  కళలలో  నీళరుల
తిరగాయ. 

 ససెంధి: 8



కొతత్తపలల                                           6                          డిససెంబరరు 2014

"ఏమి  మాయరోగమ  తెలయలేదరు.
ఎసెంతమసెంద  వధైదరురలరు,  ఎనిల్ని  రకాలరుగా
పప్రయతిల్నిసెంచినా  మేలరుకాలేదరు.  నేనరు  నినల్ని
ఇకక్కడి  నరుసెండి  వళలసరకి  నీ  చెలెలలరు
యమయాతన  పడుతరునల్నిద.  'దని  నరుసెండి
బద్రితికి  బటష్టేకటష్టేటమే  కషష్టేసెం'  అనిపిసరుత్తనల్నిద"

అని  బదరులరు  చెపిప్పుసెంద  కద్రికచసెం,  మొసల
కనీల్నిళరుల కారరుససూత్త. 

అద విని కోతి-"అయర! సేల్నిహితరుడా! నీద
ఎసెంత వరప్ర?  ఇసెంటల  భారర చావు బద్రితరుకులోల
ఉసెంటే,  ఆమెకు  ఏ  మసెంద-మాకో
ఇపిప్పుసెంచటనికి  బదరులరు,  తననరు  ఒసెంటరగా
విడిచిపటిష్టే  సేల్నిహితరుడి  దగగ్గరకి  ఎటల
రాబరుదద్ధయసెంద నీకు?  ఇసెంటల అసెంత గసెంభీర

సిస్థితిని  ఉసెంచరుకొనికూడా  ననరుల్ని  విసెందరుకు
పిలచేసెందరుకు  నీకు  నరెటలవచిర్చుసెంద?"  అని
మసెందలసెంచిసెంద. 

"గొపప్పు వధైదరురలల్ని  ససెంపప్రతిసెంచాసెం.  వాళరుళ  'ఈ
సమసర పదద్దద.  దనికి కోతి గరుసెండత చేసిన
మసెందరు  ఇవాస్వల"  అని  చెపాప్పురరు.
ఇపప్పుటికిపప్పుడు కోతిగరుసెండ తెమమ్మసెంటే నేనటల
తెచేర్చుద?  నరువుస్వ  గరురరుత్తకొచార్చువు.  అసెందరుకనే
నేనరు  ఇసెంత  హడావిడిగా  ఇటరు  రావలసి
వచిర్చుసెంద"-అని  తన  గరుటరుష్టేనరు
బయటపటేష్టేసిసెంద-  కసెంగారరులోనసూ,

దరు:ఖసెంలోనసూ మతి తపిప్పున కద్రికచసెం! 

ఆ  మాటలరువినగానే  కోతి  పాత్రాణాలరు
డిబడిబలాడాయ.  ఒళళసెంత  చెమటలరు
పటష్టేయ.  ఏమనాలో,  ఏసెం  చెయారలో
తెలనటరుల  అద  ఒకక్క  క్షణసెం  నిశర్చుషష్టేసెం
అయపయసెంద. 

అసెంతలోనే తేరరుకొని, మనసరులోని కలవరానిల్ని
ఆణచరుకొని,  గరుసెండనరు  గటిష్టే  చేసరుకొని,  ఒక
క్షణసెం  పాటరు  మనసరులో  అనరుకునల్నిద-

"అయర!  బటష్టే  తల వాడవడ ఎసెండ వేడికి
ఓపలేక తటిచెటరుష్టే నీడన కూరరుర్చుసెంటే తటి



కొతత్తపలల                                           7                          డిససెంబరరు 2014

పసెండొచిర్చు  పడి  తల  పగిలసెందట!  అటలగ,

దధైవసెం  అనరుకూలసెంచని  వాడు  ఎకక్కడికి
పయనా ఆపదలరు వసెంటవసాత్తయ గదా! 

అడవిని విడిచిపటిష్టే మకృగససెంచారసెం ఏ మాతద్రిసెం
లేని సమరుదద్రితరానిల్ని చేరరుకునాల్నినే,  అయనా
రాక  రాక  మకృతరురవు  నటలకే
చేరరుకునల్నిటలయసెంద!"  అని బధపడుతసూనే,

మరొక  పప్రకక్కన  లేని  నిబబ్బారానిల్ని  పప్రదరర్శిససూత్త
తటలరున-"  అయర!  కద్రికచా!  ఎసెంత  పిచిర్చు
పనిచేశవు?!  కోతి  గరుసెండ  కోససెం  వచిర్చున
వాడివి,  ఆ మాటని కొసెంచెసెం నీ సేల్నిహితరుడి
చెవిలో వేయాలని కూడా తచలేదా,  నీకు?!

ఎపప్పుడూ  నేనరుసెండే  ఆ  మేడి  చెటరుష్టేకు
తగిలసెంచి ఉసెంచరుతనరు కదా నా గరుసెండనరు?!

నీ  మనసరులో  ఉనల్నిదానిల్ని  సేల్నిహితరుడికి
చెపప్పుకుసెండా దాచి ఉసెంచటసెం వలల,  ఇపప్పుడు
చసూడు-  పని పరత్తగా చెడిసెంద!  ఇసెంత చేసిన
నరువుస్వ  నీ  భారరకు  మేలరు  కోరేదటరుసెంచరు,
గొపప్పు కీడు చేసిన శతరుప్రవువే అవుతరునాల్నివు!

మన మధర ఇసెంతవరకు నడిచినదసెంత వకృధా
తిద్రిపప్పుటే అయరసెంద చసూడు! అయతే మాతద్రిసెం
మిసెంచిపయసెంద  ఏమరునల్నిదలే,  వసెంటనే
వనకిక్క  తిరగి  మేడి  చెటరుష్టే  దగగ్గరకి  పద-

గరుసెండకాయనరు తసరుకొదాద్దసెం!" అనేసిసెంద. 

అసెంత  ధధైరరసెంగా  అనేసరకి  మొసలకి  ఇక
ఆలోచిసెంచాలల్సిన  అవసరసెం  పడలేదరు!  ఆ
మాయమాటలల్ని  నమేమ్మసి,  అద  తటలరున
వనకిక్కతిరగిసెంద-  కోతిని  మేడిచెటరుష్టే  దగగ్గరకి
తసరుకొచిర్చు విడిచిసెంద. 

చెటరుష్టే  దగగ్గరకు  రాగానే  అబబ్బా!  పాత్రాణాలరు
దకాక్కయ!"  అని ఆకోతి చటరుకుక్కన మేడిని
ఎకేక్కసిసెంద!  చెటష్టేకిక్క  ఊపిర  పీలరుర్చుకొని,

దవుడికి ధనరవాదాలరు చెపప్పుకొని, ఆ తరాస్వత
తనకోససెం ఎదరురరు చసూససూత్త  ఇసెంకా నీళలలోనే
నిలబడిన  మొసలని  వకిక్కరససూత్త  -  "గరుసెండ
లేదరు,  గిసెండ  లేదరు  ప,  పరా!"  అని
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గదద్దసెంచిసెంద. 

అద చసూసి నివస్వర పయన మొసల జరగిన
మసానిల్ని  తెలరుసరుకొని-  "అయర!  ఏ
పాపమసూ ఎరరుగని ననరుల్ని యీ మరుసలకోతి
ఎటల  మససెం  చేసిసెంద  చసూడు!"  అని
ఇసెంకొనిల్ని కనీల్నిళరుల కారర్చుసెంద. 

అపప్పుడు కోతి  అద మరసెంత సిగరుగ్గపడేటటరుల
"నరువుస్వ అతి మరారదగా మాటలడి, నొసటన
దసిల  పటరుష్టేకొని,'మా  ఇసెంటికి  రావలల్సిసెంద'

అని  దవురసెంచటసెం  వలల,  యీ  దరదద్రిప
మొహమాటసెం ఒకటి ఏడిర్చుసెంద కాబటిష్టే,  నా
నటిత  నేనరు  'కాదరు'  అనలేక,  ఒకసార
మసపయానే  అనరుకో-  అయనా  ననరుల్ని
ఇసెంకోసార వసెంచిసెంచటసెం నీ తరమౌతరుసెందా,

ఓర పిచిర్చువాడా? చెపిప్పున మాట వినరు! 'వచిర్చు
నా వలలో అలవోకగా చికుక్కకునల్ని వాడే మళల
తపిప్పుసెంచరుకుపయాడే!' అని ఊరకే ఏడుససూత్త
కూరోర్చుకు.  నీదారన  నరువుస్వ  ప.  నకక్క
అసెంతటిద ఆనాడు ఒక చినల్ని తబేలరు చేత
మసపయసెంద  కద!  ఇసెంక  నరువస్వసెంత?-

నీకాకథ తెలరుసలేద-వినరు!"  అని తబేలరు-
నకక్క కథ వివరసెంచసాగిసెంద. 

తబేలరు-నకక్క: 

కరాష్ణటక  దశసెంలో  'కావేర'  అనే  నద  ఒకటి
పప్రవహిసరుత్తసెంటరుసెంద.  అద  సమరుదద్రిసెంలో  కలసే
చోటరుకు దగగ్గరగా,  ఆ నద తరసెంలోనే-  పదద్ద
మరప్ర  చెటొష్టేకటి  ఉనల్నిద.  ఒకనాడు
మధారహల్నిసెం  సమయసెంలో  తబేలరు  ఒకటి
నదలోసెంచి బయటికి వచిర్చు,  ఆ చెటరుష్టే నీడలో
పడుకొనల్నిద. 

వచర్చుగా, సరుఖసెంగా ఉసెందమ, తస్వరలోనే అద
గాఢ  నిదద్రిలోకి  జారరుకునల్నిద.  సరగాగ్గ  ఆ
సమయానికి,  అకక్కడికి  దగగ్గరోలని  అడవిలో
నివసిసెంచే  నకక్క  ఒకటి,  అకక్కడికి  వచిర్చుసెంద.

బగా దపిప్పుకగొని ఉనల్ని ఆ నకక్క మరుసెందరుగా
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నదలోకి  పయ,  తియరటి  నద  జలానిల్ని
ఇషష్టేసెంగా తత్రాగిసెంద. 

ఆ  పధైన  గానీ  అద  అటసూ   ఇటసూ
చసూడలేదరు-చసూసేత్త  దానికి  కొసెంచెసెం
దసూరసెంలోనే  చెటరుష్టే  కిసెంద  పడుకొని  ఉనల్ని
తబేలరు కనిపిసెంచిసెంద. తబేలరునరు చసూసేసరకి
నకక్కకు  చాలా  ససెంతషసెం  వేసిసెంద.

మెలలమెలలగా  అడుగరులో  అడుగరు
వేసరుకుసెంటసూ పయ,  ఏమరరుపాటరుగా ఉనల్ని
తబేలరు వప మీద చటరుకుక్కన కాలరు మపి,

అదమి నిలబడడ్డోద. 

అసెంత బరరువు తన మీదకి అకసామ్మతరుత్తగా వచిర్చు
పడేసరకి,  తబేలరు తటలరున తలనరు,  కాళరుల

చేతరులల్ని  కడుపలోకి  లాకొక్కని,

మరుడుచరుకొని- కదలకుసెండా కూరరుర్చునల్నిద. 

ఆకలగొని  ఉనల్ని  నకక్క  తబేలరునరు  కాళలత
అదమి, అటసూ ఇటసూ పరలసెంచి, గోరలత గీర,

కొరకి-ఏసెంచేసినా ఆ తబేలరు చిపప్పునరు మాతద్రిసెం
ఛేదసెంచలేకపయసెంద.  అటల  అని  దానిల్ని
విడిచిపటిష్టే పయసెందరుకూ మనసరు రాక, అద
కిప్రసెంద మీద పడుతసూ ఉనల్నిద. 

అద  అటల  తసెంటలరు  పడుతసూసెంటే
మరుడుచరుకొని  కూరరుర్చునల్ని  తబేలరు  తన
మనసరులో "లాభసెం లేదరు- ఏద  ఒక విధసెంగా
ఈ  తికక్క  నకక్కనరు  మసగిసెంచి
తపిప్పుసెంచరుకోవాలల్సిసెంద"  అనరుకొని,  కొసెంచెసెం
ఆలోచిసెంచి, బయటికి నకక్కత  ఇటల అనల్నిద-

"ఓ  నకక్కగారసూ!  అసలరు  తతత్తతసెం  ఏసెంట
తెలరుసరుకోకుసెండా ఇటల  ఎసెందరుకు,  వకృధాగా
అవసస్థిపడతరరు? మీరరు ఈ విధసెంగా వయరళల
పాటరు కొరకినా,  నా ఒళరుల మీకు కొరరుకుడు
పడదరు గదా! అయనా  'మీరరు పసెంతసెం పటిష్టే
ఉనాల్నిరరు;  ఎటల  అయనా  తసెంటలరు
పడతరరు-  గానీ  ననరుల్ని  మాతద్రిసెం  వదలరరు"
అని నాకు అరస్థిసెం అయరసెంద. బద్రితకాలనల్ని ఆశ
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నశసెంచిసెంద.  'అనాయాససెంగా మరణసెంచటసెం
మేలరు'  అనల్ని  నిశర్చుయానికి  వచేర్చుశనరు.
నీళలలోని  బద్రితరుకు  మాద.  'చావు'  అనల్నిద
ఎపప్పుడూ  మా  మరుసెంద  కోరలరు  చాపి
నాటరమాడుతసూసెంటరుసెంద.  నరువుస్వ  చసూడగా
ఆకలగొనల్ని  మహనరుభావుడివి-  అసెందరుకని
నీకు  ఒక  చకక్కని  ఉపాయసెం  చెబరుతనరు,
వినరు.  ననరుల్ని నేరరుగా తసరుకొని పయ,  కొదద్ద
సేప  నీటిలో  ఉసెంచి,  నానబెటరుష్టే.  ఒక
నిమరుషసెంలో  నా  శరరసెం  అసెంత  నీకు
నచిర్చునటరుల  వనల్నిలాగా  మెతత్తగా
అయపతరుసెంద.  అపప్పుడు  కడుపారా  నా
మాసెంససెంత భోజనసెం చేసరుకొని తిని,  నీకెటరు
పవాలనిపిసేత్త  అటరు  పవచరుర్చు-  అటల
చెయర!" అనల్నిద.  

ఆ  వరప్రనకక్క  దాని  మాటలరు
నిజమనరుకునల్నిద.  'అటలగే చేదాద్దసెం' అనరుకొని
తబేలరునరు తసరుకెళళ నీళళలో పడేసి కూడా,

కొసెంత  మెలకువ  కలగి  పటరుష్టేమాతద్రిసెం
విడవకుసెండా  తన  మరుసెందరుకాళరుళ  దాని
వపమీద  మపి  కూరరుర్చునల్నిద.   అటరుపధైన
మాటిమాటికి  గరుటకలరు  మిద్రిసెంగరుతసూ,  తన

కాళళ  కిప్రసెంద  ఉనల్ని  తబేలరు  మీద చసూపలరు
నిలరుపకొని,   మళళ  మళళ  దానిల్ని  కొరకి
చసూససూత్త వచిర్చుసెంద. 

ఎసెంత  సేపటికీ  తబేలరు  చిపప్పు
మెతత్తబడకపయ  సరకి  చికాకు  పడుతసూ
తబేలరుత  "ఎసెంత సేపధైసెంద!  నినరుల్ని నీళళలో
వేసి,  నీ  ఒళరుళ  మెతత్తబడాడ్డోక  తొసెందర
తొసెందరగా  తిని  పదామని  ఎసెంత
సేపటినరుసెండి  కాచరుకొని  ఉనాల్నిన
చసూసరుత్తనాల్నివు కదా?!  ఎసెంతసేపటికీ నీ ఒళరుళ
నానే  అవకాశసెం  కనిపిసెంచటసెం  లేదరు.
ఎసెందరుకసెంటవు?” అని అడిగిసెంద.

అపప్పుడు  తబేలరు  దానిత  "నేనేసెం  చెపేప్పుద
మితద్రిమా?!  నా మాట మీద నీకు నమమ్మకసెం
లేదరు.   'ఎకక్కడ పారపతన'  అనల్నిటరుల  నా
వనరుల్ని  మీద  రెసెండు  కాళసూళ  దటష్టేసెంగా  పటిష్టే
కూరరుర్చునాల్నివు.   నా  శరరానికి  నీళరుళ
ఏమాతద్రిసెం కూడా అసెంటే వలరు లేకుసెండా నా
వపనసెంత  ఆకద్రిమిసెంచరుకొని  నరువుస్వ  నీ  పదద్ద
పదద్ద  కాళరుళ  మపాక,   ఇక  నా  ఒళరుళ
నానమసెంటే  ఏసెం  నానరుతరుసెంద,  నీ  కోరక
తరమసెంటే ఏసెం తరరుతరుసెంద?  
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ఇదగో చెబరుతరునాల్నినరు-  ఇసెందరులో నా తపప్పు
వసమసెంత కూడా లేదరు.  నీ శని కొదద్ద నరువేస్వ,
నీ  అపనమమ్మకసెంత  ఇసెంత  సేప  చెడాడ్డోవు.

అయనా ఇపప్పుడు ఏమెధైసెందని, ఇసెంత చికాకు
పడుతరునాల్నివు?  ఇపప్పుడధైనా నా మాట వినరు.
ననరుల్ని నమిమ్మ, నా వపమీదనరుసెండి పాదాలనరు
తసేసి,  కొసెంచెసెంసేప నాకు దగగ్గరగా కూరొర్చుని
చసూససూత్త  ఉసెండు.   క్షణసెంలో  నా  ఒళరుళ
నానరుతరుసెంద;   కలకసెండ మరుకక్కలాలసెంటి  నా
మాసప  మరుకక్కలల్ని  చకచకా  తిని
ససెంతషసెంగా  ఇసెంటికి  పదరువు  అనల్నిద”
తబేలరు.
పాత్రాణాలమీద  తపికొదద్ద  తబేలరు  పలకిన  ఆ
తపి  పలరుకులల్ని  పరత్తగా  విశస్వసిసెంచిసెంద,

ఆకలత నకనకలాడుతరునల్ని  నకక్క.  తబేలరు

వనరుల్నిమీద  బలసెంగా  మపి  ఉనల్ని   పాదాల
బరరువునరు  మెలలగా  సడలసెంచిసెంద.   బరరువు
అటరు  తగిగ్గసెంద  లేద,  ఇటరు  జరరుప్రన
శరవేగసెంత  జార  లోతరు  నీళళలోకి  దసూకి
పాత్రాణాలరు దకిక్కసెంచరుకునల్నిద తబేలరు.”
కోతి  మొసలకి  ఆ  కథ  చెపిప్పు,  “ఓ  నీచప
మొసల!  మసకారరులకే  మసకార అయన
నకేక్క  తబేలరు  చేతిలో  అసెంతలా
మసపయసెంద,  ఇక  పటరుష్టేకతటే  చసూప
సరగా  ఆననిదానివి,   నరువుస్వ  నా  వలల
మసపవటసెంలో  ఆశర్చురరసెం  ఏమరునల్నిద?

చాలరు  చాలరు.  నీత  సేల్నిహసెం  చేసినసెందరుకు
మసెంచి ఫలతమే దకిక్కసెంద.  ఇసెంక నీ సేల్నిహనిల్ని
నీ  దగగ్గరే  ఉసెంచరుకో-  (...అని  ఇసెంకా  ఏసెం
చెపిప్పుసెంద మళళ చసూదాద్దసెం!)     

సధైనరుల్సి ససెంగతరులరు

1. సమరుదద్రిప సగటరులోతరు  3600మీ. అసెంటే 3.6 కిలోమీటరలనల్నిమాట!

2. లోతెధైన సమరుదద్రిప పాత్రాసెంతసెంలో ఎవరెసరుష్టే పరస్వతనిల్ని పరత్తగా మరుసెంచేయవచరుర్చు!

3. ససూరరకాసెంతి సమరుదద్రిసెంలో 73మీ లోతరు వరకు మాతద్రిమే చొచరుర్చుకుపగలదరు!

4. 'పలట' గప్రహ విసత్తరష్ణసెం 'రషార' విసత్తరష్ణసెం కసెంటే తకుక్కవ!

          సేకరణ:  శ్రీ వి వి యస్ మసూరత్తగారరు, చొదమళళ, ప.గో.జిలాల
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ధధైరరసెం! 
మసూలసెం : జి. మీనాక, పటసూలరరు. 
మారరుప్పు చేరరుప్పులరు: కొతత్తపలల 

రామయరకు ససెంపద ఏమసెంత లేకపయనా,

మసెంచితనసెం మాతద్రిసెం చాలానే ఉసెంద.  అతనికి
ఒకక్కడే కొడుకు- పేరరు రామరు. రామరు చాలా
మసెంచివాడు, తెలవధైన వాడు కూడా. 

అద ఊళల  ఉసెండే విశస్వ ధనవసెంతరుడు;  కానీ
అతనరు బలే పిరకివాడు,  సాస్వరస్థిపరరుడునసూల్ని.
విశస్వ  కొడుకు  అజయ కి  అదకృషష్టేవశతరుత్త
తసెండిద్రి  పలకలరు  రాలేదరు.  అజయ  కూడా
రామరు  వాళళ   ససూక్కల్  లోనే
చదరువుకుసెంటరునాల్నిడు.  ఇదద్దరసూ  మసెంచి
సేల్నిహితరులరు;  ఇదద్దరసూ  ఇతరరులకు
సహయపడేవాళరుళ. 

ఒకరోజన  విశస్వ,  అజయ  ఇదద్దరసూ
కాలనడకన పరరుగసూరరుకు బయలరుదరారరు.
ఆ  సరకి  సాయసెంతద్రిసెం  కావసరుత్తనల్నిద.  ఊర
చివరోల  ఉనల్ని  తటి  చెటల  దగగ్గరకి  రాగానే
అకసామ్మతరుత్తగా  ఓ  పదద్ద  ఆకారసెం  వాళళ
మరుసెందరుకు దసూకిసెంద: "ఏయ! ఎవరాత్రా అద?!

మరారదగా  మీ  పేరరు  చెపప్పుసెండి!  లేదా
ఇవాలష్టేత  మీ  పని  సర"  అనల్నిద.

చసూసేసెందరుకద మనిష లాగా లేదరు;  అలాగని
మనకు తెలసిన జసెంతరువు లాగానసూ లేదరు.
ఎకక్కడినరుసెండి దసూకిసెంద మర, తెలయలేదరు.
దాని గొసెంతరు మటరుకు బరకగా, మగ మనిష
గొసెంతరులాగా ఉసెంద. 
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"న్.న్.న్.నాపేరరు  విశస్వ.  వడు  నా  కొడుకు
అజయ" వణకిపతసూ చెపాప్పుడు విశస్వ. 
"ఉసెంఉ..  ఒకక్కడు దరకాడనల్నిమాట.  ఇదగో
ఒరే  పిలాలడా!  మీ  నానల్నిని  చసూసేత్త  కరకరా
నమిల  తినబరుదద్ధవుతరునల్నిద,  కేవలసెం  నినరుల్ని
చసూసి ఆగరుతరునాల్నినరు గానీ. మరుసెందరు నరువుస్వ
ఒక  పని  చెయారల.  మీ నానల్నిని  నాకిచేర్చుసి
వనకిక్క తిరగి చసూడకుసెండా ఇసెంటిదార పటరుష్టే.
నీకు  ఎవరెధైనా  మసెంచి  సేల్నిహితరులరునాల్నిరా?"

అని అడిగిసెంద ఆకారసెం. 

"ఉనాల్నిడు..రామరు!" అనాల్నిడు అజయ. 

"ఊఉ..  దరకాడు రెసెండవాడు కూడా.  సరే,

నరువస్వళళ వాడిని వసెంటబెటరుష్టేకు రా,  తస్వరగా!

అసెంతవరకూ  మీనానల్ని  ఇకక్కడ  కూరొర్చుని
నాకు  కథలరు  చెబరుతరుసెంటడు"  అనాల్నిడు
ఆకారసెం వాడు. 

"వాడిని  పటరుష్టేకొసేత్త  మమమ్మలల్ని  వదలేసాత్తవా?

ఒరే,  పయ  ఆ  రామరుగాడిని
పిలరుర్చుకొచెర్చుయరరా.  ఈ  రాక్షసరుడికి  వాడిని
ఇచేర్చుసామసెంటే  మన  దారన  మనసెం
పవచరుర్చు-" అనాల్నిడు విశస్వ, కొడుకునరు ఊర
వధైపకు నడుతసూ. 

"ఉహఉ.  అటల కుదరదరు.  నీకు కావాలసెంటే
మా  నానల్నినరు  ఉసెంచేసరుకో.  నేనరు  మాతద్రిసెం
రామరునరు  నీకు  అపప్పుగిసెంచేద  లేదరు!"
అనాల్నిడు అజయ మొసెండిగా. 

"మీ నానల్నిలాసెంటి వాడిత నాకూ పని లేదరు.
అసెందరుకని  నరువుస్వ  నాత  ఉసెండిప.  మీ
నానల్నిని ఊళళకి పసెంపిసాత్త"  అని ఆ ఆకారసెం
వాడు  అజయ ని  పటరుష్టేకొని,  విశస్వని
వదలేశడు. 

విశస్వ "ఓ..రాక్షసరుడు!" అని మొతరుత్తకుసెంటసూ
ఊళళకి పరరుగరు పటష్టేడు.  ఊళళ అసెందరసూ
అతనిల్ని  "ఏమెధైసెంద?"  అని అడిగేవాళళ తపప్పు,
ఒకక్కళసూళ మరుసెందరుపడి 'నేనరు నీకు సాయసెం
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చేసాత్తనరు' అనలేదరు. 
అసెంతలో విశస్వకు రామయర ఎదరురయారడు.

విశస్వ కొడుకునరు రాక్షసరుడు పటేష్టేసరుకునాల్నిడని
వినగానే  రామయర  విశస్వత  "పద,  నేనసూ
వసాత్తనరు  నీత.  ఇదద్దరసెం  కలసి  వాడి  పని
పడదాసెం!" అనాల్నిడు. 

"కాదట!  వాడికి  నీ  కొడుకు  కావాలట!

వాడినీ రమమ్మనరు!" అనాల్నిడు విశస్వ. అసెంతలోనే
అకక్కడికి  చేరరుకునల్ని  రామరు  "పద  నానాల్ని!
అసలరు  మనిదద్దరసెం  చాలేల.  ఈయనసెందరుకు?

నరువుస్వ  ఇసెంటికి  ప,  విశస్వ  మామా!  నేనరు-
నానల్ని  వళళ  అజయ ని  ఏద  ఒకరకసెంగా
విడిపిసెంచరుకు వసాత్తసెంలే!" అనాల్నిడు. 

"అవునవునరు.  అద  మసెంచిద.  ఇసెంటలవాళరుళ
నీకోససెం  కలవర  పడుతరునాల్నిరేమ  పయ
చసూడు-!" అనాల్నిడు రామయర వటకారసెంగా.

పిరకి  విశస్వ  చటరుకుక్కన  కొడుకు  ససెంగతి
వదలేసి,  "సరే,  మీరరు  ఎలాగసెంటే  అలాగ-

కానివస్వసెండి!" అసెంటసూ ఇసెంటిదార పటష్టేడు! 

అటల  విశస్వ  ఇసెంటికి  వళళగా  రామయర,
రామరు  ఇదద్దరసూ  తటి  చెటల  దగగ్గరకి
చేరరుకునాల్నిరరు. 

ఆ  సరకి  రాక్షసరుడు,  రాజేష  ఇదద్దరసూ
ఎసెంచకాక్క ఎదరురెదరురరుగా కూరొర్చుని ఉనాల్నిరరు!
రాజేష మరుఖసెం పప్రసనల్నిసెంగా ఉసెంద! రాక్షసరుడు
మటరుకు భోరరు  భోరరుమని ఏడుసరుత్తనాల్నిడు.

కళళలోసెంచి కారన నీళరుళ వాడి మరుఖ సెం మీద
చారకలరు కటిష్టే ఉనాల్నియ! 

"ఏయఉ!  మరారదగా  మా  పిలాలడిని
వదలపడతవా,  లేక  నినరుల్ని  ఇపప్పుటికిపప్పుడు
భసూసాస్థిపితసెం  చేయమసెంటవా?"  దసూరసెం
నరుసెండే  హసెంకరసెంచాడు రామయర,  కిప్రసెందకి
వసెంగి  ఓ  గరులకరాయని  చేతిలోకి
తసరుకుసెంటసూ. 

"అయర!  పాపసెం  అతనిల్ని  ఏమీ  అనకసెండి
మామా!  కొడుకిక్క  బగాలేదని  ఇపప్పుటికే
అతనరు బధలో ఉనాల్నిడు"  అడడ్డోసెం వచార్చుడు
రాజేష. 

రామయర రాజేష కేసి విసెంతగా చసూశడు. 

"అవునరు మామా!  ఇతనరు మసెంచివాడే-  తన
పేరరు  'హ హ'-  విసెంధరపరస్వతల నడుమన
ఉనల్ని  అడవిలో  వళళ  జాతివాళరుళ  ఏ
కొదద్దమసెంద మాతద్రిసెం ఉనాల్నిరట.  రాక్షసరులాలగా
పదద్ద  పదద్ద  శరరాలరుసెంటయ వళలకి-  అయనా
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వళరుల  మాసెంససెం  తినరరు-  మనలాసెంటి
మనరుషరులే కద, వళసూళనసూ! 

అయతే పాపసెం,  ఇతని కొడుకిక్క ఏద పదద్ద
జబరుబ్బా  చేసిసెందట.   ఉతత్తరసెం  వధైపన  ఉనల్ని
పరస్వతలలో దానికి కావలసిన మసెందరుమొకక్క
ఉసెందని,  ఇతనరు  ఇలా  మన  ఊరవధైపకు
వచార్చుడు.   అయతే  ఆ  మసెందరుమొకక్కనరు
ఎవరెధైనా  మసెంచి  సేల్నిహితరులరు  ఇదద్దరరు  వళళ
కోసరుకొసేత్త  తపప్పు,  అద పనిచెయరదట-  అటల
అని  వాళళ  నమమ్మకసెం!  అసెందరుకని  ఇతనరు
ఎవరెధైనా ఇదద్దరరు పిలలలరు దరరుకుతరేమనని
వతికాడు- అసెంతే తపప్పు, పిలలలల్ని ఎతరుత్తకెళద్దమని
కాదరు" వివరసెంచాడు రాజేష. 

ఆ  పదద్ద  ఆకారసెంవాడు  రామయరకు
నమసాక్కరసెం  పటష్టేడు.  రామయర  పాత్రాణసెం
కుదరుటపడడ్డోద-  "సరేలే.  మర  నేనరు
వడితబటరు ఇకక్కడ కూరరుర్చుసెంటనరు;  మీరరు
వళళ వాడికి కావలసిన మసూలక ఏద తెచిర్చు
ఇచెర్చుయరసెండి" అనాల్నిడతనరు పిలలలత. 

రాక్షసరుడి చేత గరురరుత్తలరు చెపిప్పుసెంచరుకొని రాజేష,

రామరు  ఇదద్దరసూ  ధధైరరసెంగా  అడవిలోకి
బయలరుదర పయారరు. 

కొదద్ద  సేపటలనే  వాళలకు  కావలసిన  మసూలక
దరకిసెంద.  దానిల్ని  తెచిర్చు  ఇచేర్చుసరకి  అతనికి
ఎకక్కడలేని అనసెందసెం కలగిసెంద. 

వళళదద్దరనీ  భరుజాలమీద ఎకిక్కసెంచరుకొని
నాటరసెం చేసినసెంతపని చేశడతనరు! అటరుపధైన
రామయరకు  వసెంగి  వసెంగి  నమసాక్కరాలరు
పటిష్టే,  అతనరు  మసూలక  తసరుకొని  తన
తవుకు తనరు పయాడు. 

"ఇసెంతమాతత్రానికి  ఎసెందరుకురా,  మీ  నానల్ని
అసెంత  గసెందరగోళపడాడ్డోడు?"  అడిగాడు
రామయర, రాజేష నరు. 
"పిరకితనసెం మామా!" నవాస్వడు రాజేష .    
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గోబెల్ పధైప్రైజ ఎలా కొటష్టేల? 
వటకారసెం, నవుస్వ కలగలపిన ఈ కథ నచార్చులసెంటే మీరసూ ఏ ఎనిమిద తరగత దాటి ఉసెండాలేమ, ఐనా
చదవి చసూడసెండి! 'తపప్పులరు చేయసెండి' అని చెబరుతరునాల్నిడుగా, రవితేజనల్ని?... 

మసూలసెం: కె. రవి తేజ, 9 రోస్, అరవిసెంద ససూక్కలరు, కుసెంచనపలల, గరుసెంటసూరరు జిలాల. 
మారరుప్పు చేరరుప్పులరు: కొతత్తపలల 

పత్రాఫెసర్ రవితేజకు,  వాళళ అనల్ని కకృషష్ణతేజకు
కలపి ఈమధర రసాయన శసత్తప్రైసెంలో గోబెల్
పధైప్రైజ  వచిర్చుసెంద.  కకృషష్ణతేజ  ఎవరకీ
అసెందరుబటరులో లేరరుగానీ,  రవితేజ మటరుకు
మీడియాకు  దరకారరు.  "మీకు  రసాయన
శసత్తప్రైసెం అసెంటే ఇషష్టేసెం ఎలా మొదలయసెంద?"

అని  ఓ  విలేఖర  అడిగితే,  ఆయన  కళరుళ
అరమసూసి, చిరరునవుస్వ మమరుత, అలనలలన
కదలే  వసెంటరుప్రకలత,  మెలమెలలని  సస్వరసెంత
ఇలా చెపాప్పురరు: 
నేనరు  ఇసెంకా  చాలా  చినల్ని  పిలలవాడిగా  ఉనల్ని

రోజలవి.  మా అనల్ని నాకసెంటే ఐదళరుళ పదద్ద.
ఒకరోజన  నేనరు,  మా  అనల్నియర  ఇదద్దరసెం
సధైనరుల్సి  అకాడమీకి  వళళమరు.  అకక్కడ
ససాలనిసెండా రకరకాల రసాయన పదారాద్ధలరు
పటిష్టే  ఉనాల్నియ.  ఆ  అకాడమీ  పప్రతేరకత
ఏసెంటసెంటే,  దానిల్ని  చసూసేసెందరుకు  వచిర్చున
పిలలలరు  ఎవరెధైనా  సరే,  అకక్కడునల్ని
రసాయనాలత  చేతనధైన  పప్రయగాలరు
చేసరుకోవచరుర్చు.   అపప్పుడు  నేనరు  మా
అనల్నియరకు  చెపాప్పునరు-  "ఒరే  అనల్నియార!
మనసెం  ఇదద్దరసెం  కలసి  ఒక  చినల్ని  రాకెటరుష్టే
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తయారరుచేదాద్దసెంరా"  అని.  మా  అనల్నియర
సరేనని,  చరుటసూష్టే  వతికాడు.  అకక్కడ  చెతత్త
ఎతేత్తసేసెందరుకు ఒక అటష్టేమరుకక్క కనిపిసెంచిసెంద;

చెతత్త  బరుటష్టేలో  దాదాప  ఐపయన  ఒక
తరుమమ్మబసెంక టసూరబరు,  ఓ గటిష్టే  పలల,  బేలడు
మరుకక్క-  ఇవనీల్ని  దరకాయ.  నేనరు  ఎటల
చేయాలో  చెబరుతసూ  ఉసెంటే,  మా  అనల్ని
పాపసెం,  శప్రమపడి  ఒక  రాకెటరుష్టే  తయారరు
చేసాడు. 

సరే, ఇక అసెందరులో కూరేసెందరుకు పడి
కావాల కదా.  నేనరు చరుటసూష్టే చసూశనరు- హెచ
సి యల్, సలసూలల్ఫ్యూరక ఆసిడ, పటత్రాల్, డీజిల్,

మాసెంగనీసరు  డధై  ఆకెధైల్సిడ,  కాలల్షియసెం
హెధైడాత్రాకెధైల్సిడు,  అమమ్మనియా-  ఇటల  ఏవేవో

రసాయనాలరునాల్నియ.  నేనరు,  మా  అనల్ని
ఇదద్దరసెం  ఒక  బీకరరు  తసరుకొని,  అనిల్ని
రసాయనాలనసూ  ఒకోక్క  చెసెంచా  మసెందసెం
అసెందరులో  వేసరుకుసెంటసూ  పయాసెం.  అనీల్ని
ఐపయ  సరకి  నాకు  జోరరుగా  మసూతద్రిసెం
వచిర్చుసెంద-  యసూరనలోల  ఉసెండగా  మరో
ఐడియా  కూడా  వచిర్చుసెంద-  ఒక  చెసెంచాడు
మసూతద్రిసెం  కూడా  తెచిర్చు  బీకరోల  కలపానరు!
ఇటల  మేసెం  ఇదద్దరసెం  మా  తెలవితేటలల్ని
కలరుపకుసెంటసూ  పయాసెం,  చివరకి  బీకరోల
నలలటి  బసెంకలాసెంటి  పదారస్థిసెం  తయారెధైసెంద.

దానిల్ని రాకెటరుష్టేలో నిసెంపితే అసెందరులో కేవలసెం
ఒకక్క చెసెంచాడు మాతద్రిమే పటిష్టేసెంద! 

అయర,  మిగిలసెందసెంత వకృధా అవుతరునల్నిద
అని  బధ  పడాడ్డోడు  మా  అనల్నియర.  నేనరు
అనాల్నినరు  "బధ  పడదరుద్దరా,  అనల్నియార!
మనసెం కనరుకుక్కనల్ని ఈ పదారస్థిసెం మరెవస్వరసూ
ఇసెంతవరకూ  కనరుకోక్కనిద.  ఈ  రాకెటరుష్టే
ఎగిరసెందసెంటే, ఇసెంకా చాలా రాకెటరుల తయారరు
చేయాలల్సి  ఉసెంటరుసెంద  మనసెం.  దానికి  ఇద
అవసరమేలే"  అని  ఓదారర్చు,  రాకెటరుష్టేకు
ఒతిత్తగా  ఓ  కాగితసెం  మరుకక్కనరు  పటిష్టే,
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అసెంటిసెంచానరు. 
ఇసెంకేమరుసెంద?  ఆ  రాకెటరుష్టే  పేలసెంద!

అకక్కడునల్ని  రసాయనాలనీల్ని  అసెంటరుకునధైల్ని.
ఎకక్కడకక్కడ  ఉనల్ని  సధైరనలనీల్ని  మగినధై.
పలసరులరు,  అగిల్నిమాపక  దళసెం  వాళసూళ
అసెందరసూ పరరుగరు పరరుగరున వచేర్చుసి, నేలమీద
పడి  వణరుకుతరునల్ని  ననసూల్ని,  మా  అనల్నినసూ
ఇదద్దరల్ని తసరుకెళళ ఆసరుపతిద్రిలో చేరార్చురరు.  

ఎవరెవరో శసత్తప్రైవేతత్తలట, నాయకులట- వచిర్చు,
"ఓర పిలలలసూ,  మీరరు పిలలలరు కాదరురా! అపర
మేధావులరు!  ఎసెంత  అదరుద్భుతమెధైన
అణరుబసెంబరునరు   అసెంత  తకుక్కవ  ఖరరుర్చుత
కనిపటష్టేరరు. మీ కకృషవలల  ఇసెంక వేరే ఎవస్వరకీ
రసాయన  శసత్తప్రైసెంలో  కకృష  చెయారలల్సిన

అవసరసెం  లేకుసెండా  పయసెంద.  సధైనరుల్సి
ససెంటరోల  రసాయన  శసత్తప్రై  పరశోధనశలనే
ఎతేత్తశరరు-  నిజానికి  మీ  కకృష  ఎసెంత
గొపప్పుదసెంటే,  మీరరు రాకెటరుష్టే పేలార్చుక  ఇక ఆ
పాత్రాసెంతసెంలో  ఎతేత్తసేసెందరుకు  వలరుగా
ఉసెండేదసెంటసూ  ఏద  మిగలనే  లేదరు!"  అని
మెచరుర్చుకునాల్నిరరు.  మాలాసెంటి  పిలలల
మేధసరుల్సికి  ఆనాడు  పదద్దవాళరుళ  ఎసెంత
అససూయ  పడాడ్డోరసెంటే,  పప్రపసెంచసెంలోని  అనిల్ని
పప్రయగశలలోలనసూ  రసాయనాలనరు  ఇక
మళళ  పిలలలెవస్వరకీ  అసెందనసెంత  ఎతరుత్తలో-

తళలరు  వేసిన  అలమారలోల  తపప్పు
పటరుష్టేకోలేదరు! 
అటల  మొదలెధైసెంద,  రసాయనశసత్తప్రైసెంలో  మా
కకృష.  తరాస్వత  మేసెం  ఇదద్దరసెం  బగా
చదరువుకొని,  శసత్తప్రైవేతత్తలరుగా  ఉదరగాలరు
ససెంపాదసెంచరుకొని, పప్రయగశలలరు ససెంతసెంగా
పాత్రారసెంభిసెంచి,  ఆ మసెందరుగరుసెండు మిశప్రమానిల్ని
మళళ  తయారరు  చేసేసెందరుకు  నడుసెం
బిగిసెంచాసెం.  ఇద  నలభధై  ససెంవతల్సిరాల  నాటి
మాట.  అయతే ఎసెంత పప్రయతిల్నిసెంచినా మళళ
ఆ మిశప్రమసెం మటరుకు తయారే అవస్వలేదరు!
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పదద్దయారక  మేసెం  చేసిన  ఏ  మిశప్రమమసూ
అసలరు  పేలనే  లేదరు!  ఏసెం  చెయారల
చెపప్పుసెండి?- 

చివరకి  ఇనేల్నిళళ  తరాస్వత,  మా  మిశప్రమాలోల
ఒకటి-  పసెందరులోల పాల ఉతప్పుతిత్తని విపరతసెంగా
పసెంచరుతరునల్నిటరుల  కనరుగొనాల్నిక,  మాకిదద్దరకీ
గోబెల్ పధైప్రైజ ఇచార్చురరు.  విసెంత ఏసెంటసెంటే,  ఆ
మిశప్రమసెం  మరే  ఇతర  జసెంతరువులమీదా
కొసెంచెసెం కూడా పప్రభావ సెం చసూపటేలదరు! 
కాబటిష్టే,  నేనరు  చెపేప్పుదసెంటసెంటే,  తపప్పులరు

జరగడసెం  సహజమే.  అసెందరుకని  అసెందరసెం
తపప్పులరు  చేససూత్త  ఉసెండాల.  తపప్పుని  పదద్ద
తపప్పుగా  భావిసెంచి  ఇసెంకా  తపప్పులరు
చేయకుసెండా  ఉసెండటసెం  తపప్పు.  మనసెం
చేయాలల్సిసెందలాల  పప్రతి  తపప్పు  వలాల  కలగే
నషాష్టేలనరు  అనిల్నిటినీ  జాగప్రతత్తగా  గమనిససూత్త
పవటసెం!  ఆ నషాష్టేలోలనే మన లాభాలసూ దాగి
ఉసెండొచరుర్చు మర! 

అరస్థిమెధైసెందా?  కనరుక  మీరసెందరసూ  పదద్ద  పదద్ద
తపప్పులరు  చేసి  ఒకొక్కకక్కరసూ  ఒకోక్క  గోబెల్
పధైప్రైజ ససెంపాదసాత్తరని ఆశససూత్త, సలవు.

తరసెంగసెం తరసెంగసెం
తరసెంగసెం తరసెంగసెం 
తసెండవ కకృషష్ణ తరసెంగసెం
వేణరు వినదా తరసెంగసెం
వనల్నిల దసెంగ తరసెంగసెం 
చినిల్ని కకృషాష్ణ తరసెంగసెం
చినాల్నిర కకృషాష్ణ తరసెంగసెం
సేకరణ: M. ఐశస్వరర, ఐదవతరగతి, M.P.P. ససూక్కల్,  

దాసర సష్టేప్రైట, గరుతిత్త, అనసెంతపరసెం జిలాల.

అమమ్మ
లోకసెంలో అమమ్మ పేప్రమ చాలా విలరువధైనద.

అద అసెందరకీ దరకని ఒక వజద్రిసెం-

వలకటష్టేలేని ఒక నాణసెం
చేయలేని ఒక యరుదద్ధసెం (?)

అపసస్వరసెం లేని రాగసెం
మరరువలేని ఓ జాజ్ఞాపకసెం.

రచన : M. పప్రణీత, పదవతరగతి, తేజ విదారలయ, కోదాడ.
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కూరలబబ్బాయ
'నిజసెంగా చసూసేత్త మసెంచితనసెం వలల నషష్టేమేమీ రాదరు'  అని ఈ ససెంఘటననరు రాసి పసెంపాడు అనీష.  దని
అసెంతసెం మాద- చదవి ఎలా ఉసెంద చెపప్పుసెండి మర. 

రచన: అనీష మసెండలక, ఎనిమిదవ తరగతి, రష వారల ససూక్కల్, మదన పలల, చితసూత్తరరు జిలాల. 

వేసవి సలవులకి అమమ్మమమ్మ వాళళ ఇసెంటికి
వచార్చుడు  భాసక్కర్.  అమమ్మమమ్మ  పేరరు
ఈశస్వరమమ్మ.  ఈశస్వరమమ్మ,  వాళళ  పకిక్కసెంటి

పప్రమీలమమ్మ  మసెంచి  సేల్నిహితరులరు.  రోజూ  ఒక
కూరలబసెండి  అతనరు  వాళల  ఇసెంటిమరుసెందరు
ఆగి  పిలచేవాడు.  వళళదద్దరసూ  కద్రిమసెం
తపప్పుకుసెండా  రోజూ  అతని  దగగ్గరే  కూరలరు
కొనేవాళరుళ.  ఆ  కూరలమేమ్మ  అతనరు  ఎసెంత
మసెంచివాడ,  అతనరు  అమేమ్మ కూరలరు  ఎసెంత
బగరుసెంటయ,  అతని దగగ్గర  కూరగాయల
ధరలరు  ఎసెంత  తకుక్కవో  రోజసెంత  అసెందరకీ
చెపత్తసెండేవాళరుళ వళరుళ. 
అయతే  ఈసార  భాసక్కర్  వచేర్చుసరకి
అమమ్మమమ్మ,  ఈశస్వరమమ్మ  కొసెంచెసెం  మారనటరుల
అనిపిసెంచారరు-కూరలతని  గరురసెంచి  ఎకుక్కవ
మాటలడలేదరు.  భాసక్కర్  తనే కలప్పుసెంచరుకొని
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అడిగితే  "ఒరేయ భాసక్కర్,  ఆ రోజ ఏమి
జరగిసెంద తెలరుసా?" అసెంద అమమ్మమమ్మ. 
"ఏరోజ,  ఏమి  జరగడసెం  అమమ్మమామ్మ?"

అడిగాడు భాసక్కర్. 

"అయర!  నీకు తెలయదా,  ఇదగో చెపాత్తనరు-
రెసెండు నలల కిసెందట నేనరు, మన పప్రమీలమమ్మ
మామమ్మ  కూరల  వాడి  కోసమే  ఎదరురరు
చసూసరుత్తనాల్నిమరు  గదా,   చసూడగా  చసూడగా
ఆఖరకి అతనరు వచార్చుడు.  కూరలరు కొనేశక
చసూసేత్త  పప్రమీలమమ్మ  మామమ్మ  డబరుబ్బాలరు
తెచరుర్చుకోలేదరు. సరేనని డబరుబ్బా కోససెం  ఆవిడ,

నేనరు ఇదద్దరమరు లోపలకి వళళసెం.."  ఆపిసెంద
అమమ్మమమ్మ.  అమమ్మకు ఇటల ఆపి ఆపి కథలరు
చెపప్పుటసెం అసెంటే ఇషష్టేసెం. 

"మరేమెధైసెంద అపప్పుడు?" అడిగాడు భాసక్కర్.

"ఏమరుసెంద, నేనరు డబరుబ్బా పటరుష్టేకొని బయటికి
వళళనా,  ఆసరకి  పప్రమీలమమ్మ  గారరు  అకక్కడే
నిలబడి కళళనీళరుళ పటరుష్టేకుసెంటరునాల్నిరరు! నేనరు
అడిగానరు- 'ఏమి అయసెంద, కూరలవాడేడి?"

అని. 

"డబరుబ్బాలకోససెం  నేనరు  ఇసెంటలకి  వళళనరు
గదసెండి; ఇసెంటల కొసెంత చిలలర, ఒక 500 రసూ.

నటరు   దరకాయ.  దానిత నా కూరలరు,
మీకూరలరు కూడా కొనేశనరు" అనాల్నిరావిడ. 

"మర ఇకక్కడ  బధగా నిలబడాడ్డోరెసెందరుకు?"

అడిగానరు.   "అయర,  అద  కదా
చెబరుతరునల్నిద?! చిలలరత బటరు ఐదరు వసెందల
రసూపాయల  నటరునరు  కూడా  వాడి  చేతికి
ఇచార్చునరు.  మళళ  చసూసరుకునేసరకి
కూరగాయల వాడు లేడు- ఎటరు పయాడ
పయాడు-  మిగిలన  డబరుబ్బాలరు  ఇవస్వనే
లేదరు!" అనాల్నిరావిడ. 

"అయర!  మర ఏసెం చేశరసెంక?"  అడిగాడు
భాసక్కర్. 

"నాలరుగరు  రోజల  తరాస్వత  ఆ  కూరలతనరు
వచార్చుడు-  ఈసార  అతని  వసెంట  అతని
కొడుకు,  పదళలవాడు-  వాడు  కూడా
వచార్చుడు.  అపప్పుడు మేమరు నటరు గరురసెంచి
అడిగాసెం.  ఆ  కూరలతనరు  ఏమనాల్నిడ 
తెలరుసా?-  'ఏ  నటరు  గరురసెంచి
మాటలడుతరునాల్నిరమామ్మ?' అని అడిగాడు! 

పప్రమీలమమ్మగార  మరుఖ సెం  తెలవలపయసెంద.

"అదనయార,  పయన  సార  వచిర్చునపప్పుడు
ఈ  పప్రమీలమమ్మగారరు  ఇచిర్చున  నటరు!"



కొతత్తపలల                                           22                          డిససెంబరరు 2014

అనాల్నినరు నేనరు- 
"అయర,  నాకు  ఎకక్కడ  ఇచార్చురమామ్మ?!

చిలలర తెచిర్చు ఇచార్చురరు;  నేనరు దానిల్ని తసరుకొని
మరుసెందరుకు పయానరు.  అయనా నా దగగ్గర
ఐదరు వసెందలకు చిలలర ఎకక్కడుసెంటరుసెందమామ్మ,
ఎవరరు  కొనాల్ని  పదవో  పదధైదరువో
కూరగాయలరు  కొసెంటరరు-  నా  దగగ్గర
అసెంతలేసి  నటరుకు  చిలలర  ఉసెంటరుసెందా?'

అనేశడు అతనరు!"  
"మరర్చుపయ  ఉసెంటడు  అమమ్మమామ్మ!"
అనాల్నిడు భాసక్కర్. 

"ఏసెం  మరప-  తిరగీ  తిరగీ  ఇదసెంత
పప్రమీలమమ్మ  మీదకి వచిర్చుసెంద.  ఆవిడ ఒకటే
బధ పడటసెం- తరాస్వత ఏమెధైసెంద తెలరుసా?" 

"ఏమెధైసెంద?" 

"మేసెం  అటల  ఊరకే  నిలరుర్చుసెండిపయాసెం.

కూరలతనరు  ససెందరుదాటి  వళళపయవరకూ
అతనేల్ని చసూససూత్త. 
కొదద్ద సేపటికి ఆ కూరలతని కొడుకు ఒకక్కడే
వనకిక్క  వచార్చుడు-  మెలలటి  గొసెంతరుత
చెపాప్పుడు-  'మామమ్మగారసూ,  నాలరుగరు  రోజల
కిప్రసెందట నా పటిష్టేన రోజ అయరసెందసెండి-  ఆ

రోజన,  ఎనల్నిడూ లేనిద,  మా నానల్ని  నాకు
ఒక ఐదరువసెందల రసూపాయలరు బహమతిగా
ఇచార్చుడసెండి.  నేనసూ,  మా  అమామ్మ  ఇదద్దరసెం
ఆశర్చురరపయామసెండి.  మా  అమమ్మ  దానిల్ని
భదద్రిసెంగా తసి పటిష్టేసెందసెండి- అద మీరరు ఇచిర్చున
నటే అయ ఉసెంటరుసెంద.  నేనరు మా అమమ్మకు
చెపిప్పు,  రేప  ఈ  వేళకలాల  దానిల్ని  తెచిర్చు
ఇసాత్తనసెండి- మీరరు కసెంగారరు పడదరుద్ద' అని.  

అనల్నిటేష్టే  మరరునాడు  ఐదరువసెందల  నటరు
తెచిర్చు  ఇచార్చుడు  ఆ  పిలలవాడు!"  అనల్నిద
అమమ్మమమ్మ. 

"వావ!  భలేవాడు  దరకాడే"  ఆ  పిలలవాడి
నిజాయతని మెచరుర్చుకునాల్నిడు భాసక్కర్. 

"వాడి పేరరు సరురేష. ఇపప్పుడు తెలరుసా, రోజూ
వాడు  మన  దగగ్గర  టసూరషన్ కి  వసాత్తడు.
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వాడిని  చసూశకే,  నేనసూ,  పప్రమీలమామ్మ  ఈ
టసూరషన్  ససెంటర్  మొదలెటిష్టేసెంద.  రోజూ
సాయసెంతద్రిసెం  ఎవరరు  వసేత్త  వాళలకి  ఉచితసెంగా
పాఠాలరు  చెబరుతరునాల్నిసెం  ఇపప్పుడు!"  అనల్నిద

అమమ్మమమ్మ. 
-నిజసెంగా చసూసేత్త మసెంచితనసెం వలల నషష్టేమేమీ
రాదరు!  పధైపచరుర్చు ఆ మసెంచితనసెం అసెంటరుకొని
మర కొసెందరరు మసెంచివాళరుళ అవస్వచరుర్చు!

నానల్ని తెలవి!

చిసెంటసూ:  నానాల్ని అసెందరల్ని నిదద్రిలేపేద ససూరరురడేనట కద నానాల్ని!
నానల్ని: అవునరురా.

చిసెంటసూ: మర ససూరరురడిని ఎవరరు నిదద్రిలేపతరరు నానాల్ని?
నానల్ని(కొసెంచెసెం అనరుమానసెంగా): కోడి కూత అయ ఉసెండచరుర్చురా, మీ టచర్ ని అడుగరు.

ఆధరునిక జూ!

రవి: నానాల్ని, కటకటలరు అసెంటే ఏసెంటి నానాల్ని?
నానల్ని: కటకటలరు అసెంటే ఇనరుమరుత చేసిన గిప్రల్ రా, జూలో బోనరు లాగా అనల్నిమాట.

రవి: అనల్నివాళల బడిలో కూడా కటకటలరుసెంటయ కదరు నానాల్ని?
నానల్ని: ఆఉ!!

సదస్వనియగసెం!

సరుబబ్బారావు: ఏసెం వసెంగళపాప్పు, మాటి మాటికీ వాచీకేసి చసూసరుకుసెంటరునాల్నివు? వేరే పనేసెం 
లేనటరుల, అనిల్ని సారరుల వాచీకేసే చసూససూత్తసెండటసెం సమయసెం వకృధా కద?!

వసెంగళపప్పు: అదమర, సమయసెం ఎసెంత వకృధా అవుతరునల్నిద చసూసరుత్తనాల్నినరు వాచీలో.

నవుస్వ!
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మాటలడే చేప
అరస్థిసెం లేనటరుల కనబడే జానపద కధలోల అసెంతరలనసెంగా నిగసూఢమెధైన అరాస్థిలరు ఉసెంటయలేల ఉసెంద..  సరుజాత
రాసి పసెంపిన ఈ కథ ఏసెం చెబరుతరునల్నిద..? 

సేకరణ, కథనసెం: కె. సరుజాత, ఐదవ తరగతి, దాసర వధి, గరుతిత్త మసెండలసెం, అనసెంతపరసెం జిలాల. 

అనగనగా  ఓ  సమరుదద్రి  తర  గాత్రామసెంలో
బీదవాడు ఒకడు ఉసెండేవాడు.  ఒక రోజన
వాడు చేపలరు పటష్టేడానికి వళలడు.  ఆరోజన
వాడికి అసలరు ఏ చేపలసూ దరకలేదరు. చాలా
సారరుల వల వేయగా వేయగా, చివరకి ఓ చినల్ని-
అసెందమెధైన చేప ఒకటి అతని వలలో పడిసెంద.

బీదవాడు  ఆ  చేపనరు  వలలోసెంచి  బయటికి
తయబోయాడు. 

ఆసెంగల జానపద కథ
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ఆకసామ్మతరుత్తగా  చేపపిలల  మానవ  కసెంఠసెంలో
మాటలడటసెం మొదలెటిష్టేసెంద- 

"చసూడు  అనల్నియార,  నేనరు  ఏద
ఆడుకుసెంటసూ  ఏమారపయ  నీకు  దరకి
పయానరు. మా అమమ్మవాళరుళ నాకోససెం బెసెంగ
పడుతరుసెంటరరు.  నేనా,  ఇసెంత  చినల్నిదానిల్ని-
ననరుల్ని ఎవరరు కొనాల,  ఎసెంత డబరుబ్బా ఇవాస్వల,

దాసెంత  నీకేసెం  ఒరగాల?  నా  మీద  దయ
చసూపిసెంచరు.  ననరుల్ని  మళల  నీళలలో  పారెయర"
అని బతిమాలసెంద. 

పేదవాడికి జాలేసిసెంద. 'ఇసెంత చినల్ని చేపని
నేనరు ఏసెం చేసరుకుసెంటనరులే'  అని,  ఆ చేపని
నీళలలోల  పడేశడు.  "అబబ్బా!  ఇసెంకెపప్పుడూ

చేపలరు  పటష్టేకూడదరు.  తినేసెందరుకు  కనీససెం
దరకక్కపతే,  ఇదసెం వకృతిత్త?"  అనరుకునాల్నిడు.

చేపలరు పటేష్టే పని కాక వేరే ఇసెంకేసెంచెయారలో
తెలక, విచారసెంగా ఇసెంటి దార పటష్టేడు. 

అతనరు అటల నడిచిపతరుసెంటే,  ఆకసామ్మతరుత్తగా
వాడికి ఒక పిశచసెం కనిపిసెంచిసెంద. ఆ పిశచసెం
ఒక  చకక్కని  ఆవునొకదానిల్ని  తలరు  కు
వసత్తసెంద.  "నమసాక్కరసెం  అనల్నియరగారసూ!

ఏద  విచారసెంగా  కనబడుతరునాల్నిరరు?"

పలకరసెంచిసెంద పిశచసెం. 

పేదవాడు తన కథసెంత చెపాప్పుడు. "ఇసెంక ఈ
రోజ  నరుసెంచి  ఎలా  బతకాలో  తెలయడసెం
లేదరు" అని వాపయాడు. 

ఆ పిశచసెం అనల్నిద "చసూడు అనల్నియార! ఈ
ఆవుని మసూడు ససెంవతల్సిరాలరు నీ దగగ్గరే అటేష్టే
పటరుష్టేకో.  పప్రతిరోజూ  ఈ  ఆవు  మీకిదద్దరకీ
కావలసిననిల్ని  పాలరు  ఇసరుత్తసెంద.  నీకు-నీ
భారరకు ఆకల బధ ఉసెండదరు. 
అయతే  ఒక  షరతరుసెంద.  మసూడు
ససెంవతల్సిరాలరు  అయన తరాస్వత  నేనరు  వచిర్చు
నినరుల్ని  కొనిల్ని  పప్రశల్నిలరు  అడుగరుతనరు.  సరెధైన
సమాధానాలరు ఇవస్వగలగావా, ఈ ఆవు నీద.
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సరెధైన సమాధానాలరు ఇవస్వలేకపతే మటరుకు
ఆవునీ,  దానిత  బటసూ  మిమమ్మలల్నిదద్దరల్ని
కూడా-  తసరుకుపతనరు!  ఆలోచిసెంచి,

ఏమాట చెపప్పు!" అసెంద. 

"ఆకలత మాడే కసెంటే ఆవుని తసరుకోవడమే
మసెంచిద కదా"  అనరుకునల్ని పేదవాడు  'సరే'

అనాల్నిడు.  పిశచసెం  షరతరుకు  ఒపప్పుకొని,

ఆవుని  తసరుకొని  ఇసెంటికి  వళలడు.  ఆవు
సహయసెంత పేదవాడు,  అతని భారార ఆకల
బధ  తెలకుసెండా  సరుఖసెంగా  బద్రితికారరు.
మసూడు  ససెంవతల్సిరాలరు  ఇటేష్టే
గడచిపయాయ.  పిశచసెం  ఇచిర్చున  గడువు
దగగ్గర పడిసెంద.  

దానికి  గడువు  ససెంగతి  గరురరుత్తసెంటరుసెందా,

ఉసెండదా,  అద ఏసెం పప్రశల్నిలడుగరుతరుసెంద,  ఏసెం
జవాబరులవాస్వల,  అద తమని తినేసేత్త ఎలాగ-

అని గరుబరులరు మొదలెధైసెంద ఇదద్దరకీ.  పిశచసెం
ఇచిర్చున గడువు ఇసెంక రేప మరుగరుసరుత్తసెందనగా
ఆ రోజ సాయసెంతద్రిసెం ఓ చకక్కని అసెందమెధైన
యరువకుడు వాళల దగగ్గరకు వచార్చుడు. "నేనరు
చాలా  అలసిపయ  ఉనాల్నినరు-  చీకటి
పడుతసెంద.  ఈ  రాతిద్రికి  మీ  ఇసెంటల

ఉసెండటనికి  అనరుమతివస్వసెండి,  పీలజ"  అని
అడుగరుతసూ. 

"మాకేమీ అభరసెంతరసెం  లేదరు  బబసూ!  కానీ
నీకే  ఇబబ్బాసెంద  అవుతరుసెందమనని
ఆలోచిసరుత్తనాల్నిసెం.  మసూడేళలకు మరుసెందరు మేసెం
ఒక పిశచసెం దగగ్గర ఓ ఆవునరు తసరుకునాల్నిసెం.

ఇనాల్నిళలపాటరు  ఆ  ఆవు  చలవన  సరుఖసెంగా
జీవిసెంచాసెం.  అయతే  ఆవుని  ఇచిర్చుననాడే
పిశచసెం కొనిల్ని షరతరులరు పటిష్టేసెంద-  మసూడేళల
తరాస్వత  వచిర్చు  కొనిల్ని  పప్రశల్నిలరు
అడుగరుతననల్నిద.  పప్రశల్నిలకు  సమాధానసెం
చెబితే  ఆవు  మాదనట!  చెపప్పులేకపతే
ఆవుత  పాటరు  మమమ్మలల్నికూడా
తసరుకెళరుత్తసెందట అద!" చెపాప్పురరు అతనికి. 

యరువకుడు  నవాస్వడు-  "అసెంతేకదా!  ఈ
పటకు ననరుల్ని  మీతబటరు ఉసెండనివస్వసెండి.

పిశచసెం  అడిగే  పప్రశల్నిలకు  వలెధైతే  నేనే
సమాధానసెం ఇసాత్తనరు" అనాల్నిడు ధధైరరసెంగా. 

సరగాగ్గ అరస్థిరాతిద్రి అయర సరకి పిశచసెం వచిర్చు
తలరుప  తటిష్టేసెంద-  "మసూడు  ససెంవతల్సిరాలరు
అయపయసెంద.  ఇపప్పుడు  నా  పప్రశల్నిలకు
సమాధానసెం కావాల" అసెంద. 
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"నీ  పప్రశల్నిలేవో  అడుగరు-  సమాధానసెం
చెబరుతనరు"  అనాల్నిడు  కొతత్తగా  వచిర్చున
యరువకుడు. 

పిశచసెం  కొతత్త  గొసెంతరు  విని-  "నరువస్వకక్కడ
నరుసెంచి వచార్చువు?" అసెంద. 

"సమరుదద్రిసెంలోసెంచి" అనాల్నిడు యరువకుడు. 

"ఇకక్కడికెలా వచార్చువు?" అసెంద పిశచసెం. 

"ఎటల  వచార్చుననరుకుసెంటివి,  ఈగ  నకిక్క!"

అనాల్నిడు యరువకుడు నవుస్వతసూ. 

"అయతే సమరుదద్రిసెం అసెంత చినల్నిదా?" 

"అసెంత చినల్నిదసెం  కాదరు,  డేగ కూడా దానిల్ని
ఈ  పకక్కనరుసెంచి  ఆ  పకక్కకి  ఎగరలేదరు"
అనాల్నిడు యరువకుడు. 

"ఓహ-  డేగదమరునల్నిద,  ఏమీ  చేతగాని
పిటష్టే!" అనల్నిద పిశచసెం. 

"అదసెం మాట.  ఎసెంత మాతద్రిసెం కాదరు.  దాని
రెకక్కల నీడ ఒక మహనగరానిల్ని కపేప్పుసరుత్తసెంటే,

అదసెం చినల్ని?" అనాల్నిడు యరువకుడు. 

"బొమమ్మ  పటష్టేణాలరు  చాలా  చినల్నిగా  కూడా
ఉసెంటధైలే" అనల్నిద పిశచసెం. 

"అహఉ అటలసెంటిదమీ కాదరు.  పటష్టేణసెంలో ఆ

మసూలనరుసెండి ఈ మసూలకు పరరుగెతత్తలసెంటే
కుసెందలరు చేతనవుతరుసెందమి, వలే కాదరు" 
"చిటిష్టే  చిటిష్టే  బొమమ్మ  కుసెందలరు  ఏసెం  పరరుగరు
పడుతరుసెందలే"  అసెంద  పిశచసెం  తసి
పడసరుత్తనల్నిటరుల. 
"ఏసెం  చినల్నిద  తలల!  దాని  చరమ్మసెం  ఓ  ఇసెంటి
కిటికీకి,  దాని  బొచరుర్చు  ఒక  మనిష  టపీకి
సరపతరుసెంద!"  అనాల్నిడు  యరువకుడు
గటిష్టేగా. 

"ఆ మనిష ఏ మరరుగరుజజ్జువాడ అయ
ఉసెండాలలే.  ఎసెంత  శబద్దమెధైనా  వాడి  చెవులోల
పడదరు కాబోలరు" 
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"అటల ఏసెం కాదరు.  ఎకక్కడ పరస్వతలోల లేడి
గడిడ్డో  కొరకితే,  ఆ  శబద్దసెం  కూడా  అతనికి
వినబడుతరుసెంద" 

ఇసెంక పిశచానికి ఏసెం అడగాలో తచలేదరు.
తలరుప  దగగ్గరే  కొసెంత  సేప  నిశర్శిబద్దసెంగా
నిలొర్చుని,  చివరకి  ఒకక్కసారగా
మాయమెధైపయసెంద.  పేదవాడు,  అతని
భారర చాలా ససెంతషసెంచారరు. 
ఇసెంక కొదద్ద సేపటల  తెలలవారరుతరుసెందనగా ఆ

యరువకుడు  పేద  దసెంపతరుల  దగగ్గర
సలవుతసరుకుసెంటసూ  "అయార!  నేనవరో
గరురరుత్తపటష్టేలేదరు  కదా,  ఆ  రోజ  మీరరు
జాలపడి నదలో పారేసిన మాటలడే చేపనరు
నేనే. మీ రరుణసెం నాకు ఇవాళల ఇటల తరసెంద-

సరుఖసెంగా ఉసెండసెండి" అనాల్నిడు. 

పేదవాడు  ఇసెంకా  ఆశర్చురరసెంలోసెంచి
తేరరుకోకమరుసెంద   ఆ  యరువకుడు  కాసాత్త
అదకృశరమయారడు!

తెలవధైన నాయకుడు!

విలేఖర:  అయార! మీరరు ఇసెంత తకుక్కవలో ఇలరుల ఎలా కటరుష్టేకోగలగారరు?

రాజకీయ నేత: నాకు రాళల ఖరరుర్చు, ఇటికల ఖరరుర్చు లేదరు కాబటిష్టే.
విలేఖర: అదలాగ?

రాజకీయ నేత: మొనల్ని జరగిన ఎలక్షనలలో జనాలరు నామీద విసిన రాళరుళ ఇటరుకలరు తసి 
పటష్టేనరు. వాటితటే ఇపప్పుడు ఇలరుల కటరుష్టేకుసెంటరునాల్నినరు మర!

మరుసెందరుచసూప!

టచర్: రవ, సధైనరుల్సి వేగసెంగా అభివకృదద్ధ చెసెందరుతరునల్నిద కదా, 2020లో పప్రధాన సమాచారసెం ఏమెధై 
ఉసెండచరుర్చు, చెపప్పు?!

రవి: అసెంగారకుడి మీదకి పసెంపిన రాకెటరుష్టే ఇవాళళ ఉదయసెం హెధైజాక కి గరురెధైసెంద..

నవుస్వ!
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మాయమయర కథ
మరుటరుష్టేకుసెంటే బసెంగారమయర కథనే ఇసెంకోలాగా- ఇదగో ఇటల చెపప్పుచరుర్చు.....!

కథనసెం: వరరుణ, ఆరవ తరగతి, రష వారల ససూక్కల్. 

అనగనగా   ఒక  రాజరసెంలో  ఒక  రాజ
ఉసెండేవాడు.  అతని  పేరరు  రఘసూతత్తమరుడు.

ఆయన మసెంచి రాజ.  అయనా ఆయనకు
తకృపిత్త  లేదరు.  “ఈ  లోకసెం  ఎసెందరుకు  ఇలా
చపప్పుగా ఉసెంద?  నా చేతిలో ఏదధైనా మారజిక
ఉసెంటే  ఎసెంత  బగరుసెంటరుసెంద?!”

అనరుకుసెంటసూ ఉసెండేవాడు ఆయన. 

ఒక  రోజ  గసెంగా  నదలో  సాల్నినసెం  చేసరుత్తసెంటే

ఆయనకు దవుడు పప్రతరక్షమయారడు. 

"ఒక  కోరకనరు  కోరరుకో"  అని  అడిగాడు
రాజనరు.  రాజ కొసెంచెసెం  ఆలోచిసెంద,  "నేనరు
తకిసెందసెంత  మాయ సెం  అవాస్వల"  అని
కోరాడు.  దవుడు  "సరగాగ్గ
ఆలోచిసెంచరుకునాల్నివా? అని అడిగాడు.  “ఓఉ
చాలా బగా ఆలోచిసెంచరుకునాల్నినరు" అనాల్నిడు
రాజ. 
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"అయతే  సరే,  తథాసరుత్త"  అని  మాయసెం
అయపయాడు దవుడు. 

రాజ అపప్పుడు ఇసెంక రాజరసెంలోకి వళళడు.

అసెంతలో  రాజగార  పాత్రాణ  సేల్నిహితరుడు
ఒకతనరు  వచార్చుడు.  అతని  పేరరు  శవయర.
రాజగారరు  అతనిల్ని  ఆపారయసెంగా
కౌగిలసెంచరుకునాల్నిరరు.  అసెంతే-  రాజగార
సేల్నిహితరుడు  కాసాత్త  మాయసెం
అయపయాడు! 

రాజగారరు  చాలా  బధపడాడ్డోరరు.  ఆయన
అటల  బధగా  కూరొర్చుని  ఉసెండగా  ఆయన
సధైనికుడు ఒకడు వచిర్చు కొనిల్ని లడూడ్డోలరు ఇచిర్చు
తినమనాల్నిడు. రాజగారకి వాటిని చసూడగానే
నరరు ఊరసెంద. అయతే ఆయన లడూడ్డోలనరు
తకాడ లేద- అవి మాయమయారయ!

రాజగారరు  మళళ  బధగా  కూరరుర్చునాల్నిరరు.
తన  చేతిత  ఒక  బసెంగారరు  కుసెండనరు
తకారరు.  తక్షణసెం  అద  కాసాత్త
మాయమయపయసెంద! 

అసెంతలోనే  రాజగారరు  కూరరుర్చునల్ని  బసెంగారరు
కురర్చు కూడా మాయమయపయసెంద. 

రాజగార  బధకు అసెంతరులేదరు.   మొదట

తన  పాత్రాణ  సేల్నిహితరుడు,  తరాస్వత  తన
లడూడ్డోలరు, బసెంగారరు కుసెండ, బసెంగారరు కురర్చు -
అనీల్ని  మాయమయపయాయ.  ఇపప్పుడు
రాజగారకి ఎకక్కడ లేని ఆకల! ఎకక్కడా లేని
దపిప్పుక!  ఆకల  దపప్పులసెంటే  ఏమిట
తెలసివచార్చుయాయనకు!

ఇటల కొదద్ద రోజలరు గడిచాయ. ఏసెం అనరుకొని
రాజ ఈ కోరకనరు కోరాడ గాని,  ఇపప్పుడు
మటరుకు  ఆయనకు  అద  శపసెంగా
తచసాగిసెంద. 

ఇపప్పుడాయన బకక్కచికిక్కపయాడు.  కొసెంచెసెం
సేప  కూడా  ఎకక్కడ  మనసరు  నిలవకుసెండా
అయరసెంద.  ఎకక్కడా  కూడా  కొసెంచెసెం  సేప
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ఉసెండలేడు! దనీల్ని  మరుటరుష్టేకోలేడు! 

చివరకి వేసారపయారరు రాజగారరు.  మళళ
ఓసార  భకిత్త  శప్రదద్ధలత దవుడిని పాత్రారస్థిసెంచారరు.
దవుడికి  రాజగార  మీద  దయ  కలగిసెంద.

మళళ  పప్రతరక్షమయారడు  దవుడు-

"ఏమెధైసెంద?!  అసెంత  బగరుసెందా?  నరువుస్వ
తకినవనీల్ని  మాయసెం అవుతరునాల్నియా?" అని
అడిగాడు చిరరునవుస్వత. 

జరగినదసెంత  చెపాప్పురరు రాజగారరు.
దవుడికి అరస్థిసెం అయరసెంద- రాజగార మనసరు
నిజసెంగానే  మారసెంద.   అసెందరుకని  ఆయన
తన వరానిల్ని తనే  వనకిక్క తసరుకునాల్నిడు.

మరరుక్షణసెం రాజ గార పాత్రాణ సాల్నిహితరుడు,

లడూడ్డోలరు,  కుసెండ,  బసెంగారరు కురర్చు,  అనల్నిసెం,

నీళరుళ అనీల్ని తిరగి వచార్చుయ. 

రాజగారరు  అసెంతరులేని  ఆనసెందసెంత 
సేల్నిహితరుడిల్ని  కౌగిలసెంచరుకునాల్నిరరు;  లడూడ్డోలరు
తినాల్నిరరు;,  బసెంగారరు  కురర్చు  మీద
మహరాజలాగా  ఎకిక్క  కూరరుర్చునాల్నిరరు.
ఇపప్పుడు రాజ చాలా ఆనసెందసెంగా ఉనాల్నిడు!

ఆయనకు లోకసెం చాలా బగా కనిపిసత్తసెంద.

మారజిక మీద మజ పయసెంద.

ఆ  రోజసెంత   రాజగారరు  పేదలకు  దానసెం
చేససూత్తనే  ఉనాల్నిరరు.  ఆ  పధైన  ఏనాడూ
గొసెంతెమమ్మ కోరకలరు కోరలేదరు-  తనకు ఉనల్ని
వాటిత  చాలా ఆనసెందసెంగా గడిపారరు.  

బదద్ధకిసరుష్టే!
టచర్: సరురేష, అకసామ్మతరుత్తగా విదరురత శకిత్త లేని పరసిస్థితి ఎదరురెధైసెందనరుకో, అపప్పుడు నరువేస్వసెం చేసాత్తవు?

సరురేష: అపప్పుడు నేనరు నా మెదడునరు ఉపయగిసాత్తనరు టచర్!

టచర్: అదమి? ఇపప్పుడు నీ మెదడునరు వాడటేలదా?

సరురేష: ఎసెందరుకు టచర్, ఇపప్పుడు కసెంపరటరరుల పని చేసాత్తయ కదా!

నవుస్వ!
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టిలరుల సాహససెం 
రచన: బి. కారత్తక, ఏడవ తరగతి, శసెంతి నికేతన్ విదారలయ, జహీరాబదరు. 
సౌజనరసెం: మన లెధైబద్రిర, జహీరాబదరు. 

టిలరుల  అనే  ఒక  ఎలరుక  అసెందరతట  సేల్నిహ
పరస్వకసెంగా  మెలగేద.  ఎవరెధైనా  ఆపదలో
ఉసెంటే  కాపాడడసెం,  వాటి  అవసరాలరు
తరర్చుడసెం-  లాసెంటివి  చేసేద.  దసెంత  టిలరుల
ఎలరుకనరు అసెందరసూ మెచరుర్చుకునేవాళరుళ. 
అయతే తటి ఎలరుకలకు ఇద నచేర్చుద కాదరు.
రానరు  రానరు  వాటి  అయషష్టేత  దస్వషసెంగా
మారసెంద.  టిలరులనరు  ఏదధైనా  పప్రమాదసెంలో
ఇరకిసెంచాలనరుకునాల్నియ.  అనీల్ని  కలసి  ఒక

పనాల్నిగసెం పనాల్నియ.. 

ఒక  రోజన  ఒక  ఎలరుక  వచిర్చుసెంద  టిలరుల
దగగ్గరకి-"టిలసూల!  నీకు  తెలరుసా?"  అసెంటసూ.

"మన  జసెంబరుగాడు  పిలలని  చసూసి
జడుసరుకునాల్నిడట.  నిదద్రిలో  ఉలకిక్క
పడుతరునాల్నిడు.  తవప్రమెధైన  జస్వరసెం  వచిర్చుసెంద.

ఇటలగే మరో రెసెండు రోజలరు గడిచాయసెంటే
వాడిసెంక బతకడని వధైదరురలరు చెపాప్పురరు" అసెంద
పథకసెంలో భాగసెంగా.  
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"అయర!  అలాగా!నాకు  తెలనే  లేద!

ఇపప్పుడలాగట?!  సానరుభసూతిగా  అడిగిసెంద
టిలరుల.  
"వాడి జస్వరసెం తగాగ్గలసెంటే ఒక పిలల  గోరరునరు
తెచిర్చు  వాడి  మెడలో  కటష్టేలట.  అసెంత
సాహససెం  ఎవరరు  చేసాత్తరరు  చెపప్పు?  పాపసెం
జసెంబరుగాడు-  ఇసెంక బతకడు!  వాళల  అమామ్మ
వాళళసెంత వాడిమీద ఆశ వదలేసరుకునాల్నిరరు"
అని దసెంగ కనీల్నిరరు కారరుససూత్త వళళపయసెంద
ఆ ఎలరుక. 

టిలసూల  మనసరు  కొసెంతసేప  నిశర్చుషష్టేసెం
అయపయసెంద.  తరాస్వత  తేరరుకొని,  "నేనరు
చచిర్చుపయనా పరేలదరు-  జసెంబసూనరు  మాతద్రిసెం
బద్రితికిసెంచాల"  అనరుకునల్నిద.  అనరుకొని,  పిలల
గోరరు ససెంపాదసెంచడానికి బయలరుదరసెంద. 

కలరుగరు బయటనే కనబడిసెంద పిలల. పడుకొని
నిదద్రిపతరునల్నిద గరురరుప్ర గరురరుప్రమసెంటసూ. 

నమమ్మదగా  దాని  దగగ్గరకి  పయసెంద  టిలరుల.
మరుసెందరు  మెలలగా  దానిల్ని  నిమిర  చసూసిసెంద.

పిలల  కదలేలదరు.  టిలరులకు  కొసెంచెసెం  ధధైరరసెం
వచిర్చుసెంద. 

నేరరుగా  పిలల  పసెంజా  మరుసెంద  నిలబడిసెంద.

చపప్పుడు కాకుసెండా పిలల  గోరరునరు కొరకటసెం
మొదలెటిష్టేసెంద. 

నిదద్రిలో ఉనల్ని పిలలకి ఎలరుక వాసన వచిర్చుసెంద.

నటల నీళసూళరాయ.  పసెంజా కొసెంచెసెం కొసెంచెసెం
కదలసెంద. మెలకువ వచిర్చుసెంద-  

చటరుకుక్కన కదల అద పసెంజాత టిలరులనరు
పటేష్టేసరుకునల్నిద-  "ఎసెంత  సాహససెం!  ఎసెంత
పగరరు!  నేరరుగా  నా  దగగ్గరకే  వసాత్తవా?  నా
పసెంజానే కొరరుకుతవా?" కోపసెంగా అరచిసెంద.

"నా  సేల్నిహితరుడిని  బద్రితికిసెంచరుకోవాల.

అసెందరుకు  నీ  గోరరు  కావాలట.  అసెందరుకే
వచార్చునరు నేనరు.  నీ చేతికి దరకానరు కాబటిష్టే
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నరువిస్వపప్పుడు  ననరుల్ని  చసెంప-  పరవాలేదరు-
కానీ,  నీ  గోరరునరు  మటరుకు  నేనరు  చెపిప్పున
చోట  ఉసెంచరు.  మా  మితరుప్రడి  పాత్రాణాలరు
కాపాడు" అసెంటసూ పాత్రాధయపడిసెంద టిలరుల. 
పిలలకి ఆశర్చురరసెం వేసిసెంద. "ఏసెంటి కధ?"  అని
అడిగి  తెలరుసరుకునల్నిద.  అసెంత  వినాల్నిక  ఆ
ఎలరుక  మసెంచితనసెం  ఏమిట  అరస్థిమెధైసెంద
దానికి.  తన  గోరరుని  తనే  కొసెంచెసెం  కొరకి
ఇచిర్చుసెంద- "ఇద తసరుకొని వళళప!  మళల నా

కసెంట పడకు!"  అని హెచర్చురసెంచి వదలేసిసెంద
టిలరులనరు. 
అతి  సాహససెం  చేసి  పాత్రాణసెం  పగొటరుష్టేకొని
ఉసెంటరుసెందనరుకునల్ని  తటి  ఎలరుకలనీల్ని  పిలల
గోరరుత  తిరగి వచిర్చున టిలరులనరు చసూసి నళరుళ
వళళబెటష్టేయ.  సేల్నిహసెం  కోససెం  పాత్రాణాలల్ని
పణసెంగా  పటేష్టే  టిలరులనరు  అసెంతకాలసెం
ఏడిప్పుసెంచినసెందరుకు సిగరుగ్గపడాడ్డోయ.

పడిగిసెంప!

టచర్: ఏ వసరుత్తవధైనా సరే, వేడి తగిలతే వారకోచిసరుత్తసెంద. అరస్థిమెధైసెందా?

టిసెంకూ: అసెందరుకనేనా టచర్, ఎసెండాకాలసెంలో సలవలరు పడిగిసరుత్తసెంటరరు?

ఫోనరు భాష!

లెకక్కల మాసాష్టేరరుగా పని చేసరుత్తనాల్నిడు వసెంగళపప్పు.  పిలలలత చెబరుతరునాల్నిడు:

వసెంగళపప్పు: నేనరు లెకక్కల సారరుగా దనధైల్నినా భరసాత్తనరు గానీ రాసెంగ్ నసెంబరరునరు మాతద్రిసెం 
భరసెంచలేనరు.

శక్షణలో ఉనాల్నిడు!

చిటిష్టే వసెంగళపప్పు మెడకు యల్ బోరరుడ్డో ఎసెందరుకు తగిలసెంచరుకునాల్నిడు?

అక్షరాలరు నేరరుర్చుకుసెంటరునాల్నిడు కాబటిష్టే!

నవుస్వ
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మహిమగల వజద్రిసెం 
మనకే ఓ పల ఎదరురెధై, ఇలా ఓ కథ చెపిప్పు పప్రశల్నిలరు అడిగితే జవాబరు చెపప్పుకుసెండా ఉసెంటమా ? 

లల బలే తెలవధైన అమామ్మయ. చాలా ధధైరరసెం
కలద  కూడా.  వాళల   ఇలరుల   అడవికి   ఒక
పప్రకక్కన  ఉసెంద. వాళల  బడేమ, అడవికి  అటరు
పప్రకక్కన  ఉసెంద.  అడవిలో  చాలా
జసెంతరువులరునధైల్ని; ఒక  పల కూడా  ఉసెంద! 

ఒకసార  లల  బడి నరుసెండి  ఇసెంటికి  వసరుత్తసెంటే
అకసామ్మతరుత్తగా ఆ పల  ఆమెనరు  అడడ్డోగిసెంచిసెంద-

"ఊరకే పసత్తకాలరు మసరుకొని  వళలటసెం కాదరు!
నిజసెంగా  తెలవి  ఉసెంద, లేద  నిరసూపిసెంచరుకో,

నేనరు  నీకో  కథ  చెబరుతనరు; కథ  చివరోల  ఒక
పప్రశల్ని  అడుగరుతనరు.  దానికి  సరెధైన  జవాబరు
చెబితే   ఇసెంటికి   వళత్తవు  -  లేదసెంటే   నా
నటలకి!  చెపప్పు,  సరేనా?"  అసెంద పల కోరలరు
చాచి. 

లలకు  అసల్సిలరు  భయసెం  వయరలేదరు.  కథ
అనే   సరకి   ఇసెంకా   చాలా   ఉతల్సిహసెం
వచిర్చుసెంద కూడా. "ఓ! అసెంత మాతత్రానికి  భయ
పడతనా,  చెపప్పు కథ!"  అని  తొసెందరపటిష్టేసెంద
పలని.  అపప్పుడు  పల ఇటల చెపప్పుసాగిసెంద- 

పల చెపిప్పున కథలరు 
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కొతత్తపలలలో  నివసిసెంచే  కోటయర  చాలా
పేదవాడు. అయతేనేమి, చాలా  మసెంచివాడు.

రోజూ  ఏ కూల పని దరకితే  ఆ కూల పనికి
వళలవాడతనరు,  అతనికి  ఉనల్ని  ఒకే  ఒక  ఆసిత్త
ఒక గొరెప్ర. తనరు  ఎకక్కడి కెళత్త  అకక్కడికి  దానిల్ని
కూడా  తసరుకెళల  వాడతనరు. 

ఒకసార  అతనికి  ఏద  పలానికి గ టరులవేసే
పని  ఒకటి  దరకిసెంద. తన  గొరెప్రనరు దాపలనే
ఉనల్ని  కొసెండ   మీదకి  వదల,  అతనరు   తన
పనిని   పరత్త   చేసాడు.  సాయసెంతద్రిసెం
అవుతరుసెండగా  గొరెప్ర  కోససెం  కొసెండ  ఎకిక్కన
కోటయరకు,  ఆ  గడిడ్డో   తరుపప్పులోలనే   పడి
మెరరుససూత్తనల్ని   రాయ  ఒకటి   కనబడిసెంద.

అతనరు  దానిల్ని  చేతిలోకి  తసరుకొని  "భలే
మెరరుసత్తసెంద, యీ రాయ?!  దనిల్ని  నా  గొరెప్ర
మెడలో  కటష్టేనా,  అసెందసెంగా   ఉసెంటరుసెంద?!"

అనరుకునాల్నిడు. 

"ఓ,  తపప్పుకుసెండా   కటరుష్టే!  నీకు   మేలరు
జరరుగరుతరుసెందలే"  అని   ఎకక్కడి   నరుసెండ
వినబడిసెంద. 

కోటయర రాయని  గబరుకుక్కన   నేల  మీద
పడేసి  అటసూ  ఇటసూ   చసూశడు.  ఎవస్వరసూ
లేరరు. 
"నేనేలే, మాటలడుతసెంద! నీకేమీ కాదరు. ననరుల్ని
తసరుకెళల   నీ  గొరెప్ర  మెడలో  కటరుష్టే!"  అనల్నిద
మెరసే రాయ. 

కోటయర   దానిల్ని  గొరెప్ర మెడలో  కటష్టేడు. ఆ
తరాస్వత  అతనరు కొసెంతకాలసెం  పాటరు  తనరు
ధనికుడధై పయనటరుల  కలలరు కనాల్నిడు.  కానీ
అటల ఏమీ కాలేదరు.  కోటయర కోటయర లాగే
ఉనాల్నిడు;  గొరెప్ర  గొరెప్ర  లాగానే  ఉనల్నిద.  ఆ
తరాస్వత   అతనరు  దానిల్ని   గరురసెంచి  పరత్తగా
మరచే పయాడు. 

కొనాల్నిళలకి, వారపార  ఒకడు  అటరుగా  పతసూ
కోటయరని,  అతని  గొరెప్రని  చసూశడు.  గొరెప్ర
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మెడలో  ఉనల్నిద  'వల కటష్టేలేని  వజద్రిసెం'  అని
తెలరుససూత్తనే   ఉనల్నిదతనికి-  కానీ   యీ
కోటయరకే ఆ ససెంగతి  తెలసినటరుల లేదరు. 
అతనరు   బసెండిని  ఆపి,  కోటయరత
"ఏమయార,  గొరెప్రని  ఎసెంతకి  అమరుమ్మతవు?"

అని  అడిగాడు. 

"ఐదరు వేల రసూపాయలసెండయార!" అనాల్నిడు
కోటయర. గొరెప్ర ధర అసెంతే  ఉసెంటరుసెంద. మర!

వారపార  అతనిత   బేరమాడి  గొరెప్రనరు
నాలరుగరువేల ఎనిమిద వసెందల రసూపాయలకు
కొనేశడు. 

తరా  అతనరు   దానిల్ని   తసరుకెళల   గొరెప్ర
మెడలోసెంచి  వజాత్రానిల్ని  తశడ, లేద - ఆ వజద్రిసెం

ఠపాలరున  నలలగా  మాడిపయసెంద! ఇపప్పుడిక
దానిల్ని  సానబెటిష్టే  కూడా  ఏమీ  పప్రయజన సెం
ఉసెండదరు! 
కొసెంతసేప  ఆలోచిసెంచిన  వారపార  వసెంటనే
వనకిక్క వళల, కోటయరనరు వతికి  పటరుష్టేకొని, 'నీ
గొరెప్ర మెడలో ఉనల్నిద అదరుద్భుతమెధైన వజద్రిసెం'  అని
చెపిప్పు,  అతనరు వదద్దనాల్ని వినకుసెండా  పదలక్షల
రసూపాయలరు అతని చేతిలో  పటిష్టే  వచార్చుడు.

చితద్రిసెం-అతనరు  వనకిక్క  వచిర్చు  చసూసేత్త  వజద్రిసెం
ధగధగా  మెరరుసత్తసెంద!" 

పల  యీ  కథ  చెపిప్పు,  లలని  అడిగిసెంద  -
"లలా!  ఇపప్పుడు  చెపప్పు!  వజద్రిసెం   ఎసెందరుకు
నలలగా   మాడిపయసెంద?  వారపార
మనససెందరుకు  మారసెంద?  వజద్రిసెం  మళళ
ఎసెందరుకు మెరసిసెంద?" అని. 

" 'ఆ వజద్రిసెం మహిమ గలద'  అని తెలరుససూత్తనే
ఉనల్నిద. దాని  విలరువ ఎసెంత  తెలని కోటయర
ఇషష్టేసెంగా దానిల్ని తన గొరెప్ర  మెడలో  వేసినసెంత
మాతత్రాన అద చాలా ససెంతషపడడ్డోద.  అయతే
వారపారకి   దాని   అసలరు  విలరువ   ఎసెంత
తెలరుసరు,  అయనా   అతనరు   దానికి   ఏ
మాతద్రిసెం   విలరువలేనటరుల  పప్రవరత్తసెంచి,  గొరెప్రకు
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మాతద్రిసెం  వల చెలలసెంచాడు. ఆతమ్మ గౌరవసెం ఉనల్ని
వజద్రిసెం   యీ   అవమానానిల్ని   భరసెంచలేక,

నలలగా   మాడిపయసెంద.  వారపార  యీ
ససెంగతిని  గరురత్తసెంచాడు గనకనే  తన తపప్పునరు
దదరుద్దకునేసెందరుకు   పప్రయతిల్నిసెంచాడు.  వజాత్రానికి
తగిన  గౌరవసెం లభిసెంచిసెంద; దాసెంత  ఇపప్పుడద

మళల  మెరసిసెంద" అనల్నిద లల. 

"అబోబ్బా,  చాలా  సరగాగ్గ  చెపాప్పువు!  నరువుస్వ
తెలవధైన  దానివే!  యీ  సారకి   నినరుల్ని
వదలేసరుత్తనాల్నినరు-  అయతే  తిరగి  ఎనల్నిడూ
ఇటరు రాకు!" అని  లలనరు విడిచిపటిష్టే  వనకిక్క
తిరగిసెంద పల.

తల తిరగిసెంద!

మహన్: అయార ఇద ఎనిల్ని నక్షతత్రాల హోటల్?!

మారనేజర్: సార్! ఇద మసూడు నక్షతత్రాల హోటల్ సార్!

మహన్:  మర మీ బిలరుల చసూసాక నాకు ఐదరు నక్షతత్రాలెసెందరుకు కనబడాడ్డోయ?

మా నాయనే!

కిటరుష్టే:  అమామ్మ, నాకో గరులాబీ మొకాక్క, ఒక జామ మొకాక్క కావాలే!

అమమ్మ:  ఎసెందరుకు నానాల్ని?
కిటరుష్టే:  మరేఉ ! ఎనిల్ని సారరుల అడిగినా నరువుస్వ గరులాబ జాసెంలరు చేసిపటష్టేటేలదరు మర!

కాలానిల్ని ఆపిన మనిష!

పత్రాఫెసర్: మనిష ఏమెధైనా చేయగలడు కానీ  కాలానిల్ని మటరుకు ఆపలేడు..

వసెంగళపప్పు (అరచాడు): నేనరు ఆపేశనరు!

పత్రాఫెసర్: ఎలాగ, ఏసెం చేశవు?

వసెంగళపప్పు: ఇదగో, నా వాచీలోసెంచి బరటర తసేశనరు!

నవుస్వ
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బదరాయణ ససెంబసెంధసెం 
సేకరణ :  పిడూర కకృషష్ణమసూరత్త

విజయవాడకి సమీపాన రామాపరసెం అనే
గాత్రామసెం  ఉసెండేద.  ఆ ఊళళ  సతయర  అనే
భసూసాస్వమి  ఉసెండేవాడు.   అతనికి  చాలా
రోజలరుగా  తిరరుపతికి  వళళ
వేసెంకటేశస్వరసాస్వమిని  దరర్శిసెంచరుకోవాలని
కోరక.   అయతే  ఆ  రోజలోల  ఒకక్కళళ

పప్రయాణసెం  చేయటసెం  చాలా  కషష్టేసెంత
కూడుకునల్ని పని.  అసెందరువలల సతయర తన
కుటరుసెంబసెంత  పాటరు  ఓ  నాలరుగరు
కుటరుసెంబలని  వసెంటబెటరుష్టేకుని
వళళలనరుకునాల్నిడు. 

అనరుకునల్నిటరులగానే  ఓ  ఐదరు  కుటరుసెంబల
వాళరుళ  కలసి  ఐదరు  ఎదరుద్దల  బసెండలలో
తిరరుపతికి  బయలరుదరారరు.   పప్రయాణసెం
చాలావరకు  సాఫీగానే  సాగిసెంద-  కానీ
పప్రయాణసెం మొతత్తనికి  సరపడా తెచరుర్చుకునల్ని
తిసెండి  పదారాస్థిలరు  మధరదారలోనే
అయపయనధై.  వేరే పనరులేమీ లేక,  కేవలసెం
తినడమే  పనిగా  పటరుష్టేకోవడసెం  వలల-  అటల
జరగిసెందనల్ని  మాట.   మర  ఇపప్పుడేసెం
చెయారల?! 

తత చెపిప్పున కథ
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'సాయసెంతత్రానికి  గరుడికి  చేరతసెం  కదా,

అకక్కడేదధైనా కొనరుకుక్కసెందాసెం!' అనరుకునాల్నిరరు
అసెందరసూ.  అయతే అసెంతసేప ఆగితే గద!?

మధారహల్నినికే  ఆకలత
నకనకలాడిపయారరు అసెందరసూ! 

ఆ  సమయసెంలో  వాళరుళ  ఒక  పలెలగరుసెండా
పప్రయాణసరుత్తనాల్నిరరు-  'సరే  ఏదయతే
అదవుతరుసెంద'  అనరుకునల్ని  సతయర,  బగా
ధనికుల ఇలరులగా ఉనల్ని ఓ ఇసెంటి ఆవరణలో
బసెండుల  ఆపిసెంచాడు.   ఇసెంటి  మరుసెందరు
పడకుక్కరర్చులో  తరరుబడిగా  కూరరుర్చుని  ఉనల్ని
ఇసెంటి  యజమాని  వధైప  చసూసి  నవుస్వతసూ
"ఏసెం  బవగారసూ,  బగరునాల్నిరా?!”   అని
పలకరసెంచి,  "పదసెండి  పదసెండి  లోపలకి,

అకక్కయర  లోపలరునల్నిటరులసెంద"  అసెంటసూ
అసెందరనీ లోపలకి తసరుకెళళడు.  

గరుసెంప  గరుసెంపసెంత  కికుక్కరరుమనకుసెండా
లోపలకి చేరసెంద. 

ఇక  ఇసెంటి  లోపల  యజమాని  భారర
'వళళవరో  మా  ఆయన  వధైప
బసెంధరువులనరుకునల్నిద.  ఎసెంత  పేప్రమగా
పలకరసరుత్తనాల్నిరో చసూడు' అనరుకొని, అసెందరకీ

మరారదలరు చేసిసెంద.  

"ఏమరుసెంద  చెలెలమామ్మ!  అసెందరసెం  కులాసా.

మీరసెంత బగరునాల్నిరా?  ఆ వసెంకనల్ని  రమమ్మని
పిలచాడు,  మేమసెంత  ఆగలేక
బయలరుదరాసెం.  ఇవాళల  సాయసెంతద్రిమే
దరర్శినసెం.  దారోలనే  కదా,  కొసెంచెసెం  మిమమ్మలల్ని
పలకరసెంచినటరుల  ఉసెంటరుసెందని  ఇటొచార్చుసెం!"

కలరుపగోలరుగా మరుచర్చుటిసెంచాడు సతయర. 
"అవునా,  అనల్నియర  గారసూ!  రాక  రాక
వచార్చురరు-  భోజనసెం  చేసిగానీ  వళలటనికి
వలేలదరు.  సాయసెంతత్రానికి  చేరరుకునాల్ని  రాతిద్రికి
దరర్శినసెం అవుతరుసెంద లెసెండి- దానిదమరుసెంద?!

వసెంటనే భోజనాలరు సిదద్ధసెం చేసాత్తనరు-  వళరుద్దరరు"
అని  ఆవిడ  భోజనాల  తయార  మొదలరు
పటరుష్టేకునల్నిద.  వచిర్చున  బసెంధరువులసెంత
ఆమెకు సాయసెం చేయటసెంలో పడాడ్డోరరు. 
వసెంటపని హడావుడిలో ఉనల్ని భారరత కలసి
మాటలడనీయకుసెండా  ఇసెంటి  యజమాని
పకక్కపకక్కనే  తిరరుగరుతసూ  కబరురరుల  చెపాప్పుడు
సతయర. 
అలా  అలా  ససెంతషసెంగా  మధారహల్నిసెం
భోజనాలయారయ.   బసెంధరువులసెంత
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తిరరుపతికి బయలరుదరారరు. 
“వళళసాత్తసెం  బవగారసూ!  ఇపప్పుటికే
ఆలశరమెధైసెంద"  అని,  “ఇదగో చెలెలమామ్మ,  ఈ
డబరుబ్బాత చీర కొనరుకోక్క,  హడావుడిలో ఒటిష్టే
చేతరులత  వచార్చుసెం-  ఏమీ  అనరుకోవాకు!"

అసెంటసూ  ఆమె  వదద్దసెంటరునాల్ని  వినకుసెండా
చేతిలో  కాసత్త  డబరుబ్బా  పటష్టేడు  సతయర.
ఆవిడ కూడా మరారదగా వసెంగి నమసాక్కరసెం
పటరుష్టేకునల్నిద సతయరకు. 

అసెందరసూ  లేచి  బసెండుల  ఎకక్కడానికి
బయటకెళళరరు. 
అసెంతవరకూ  ఉగగ్గబటరుష్టేకుని  ఉనల్ని  భారర
"వాళళవరసెండీ అసలరు?!  మీకెలా చరుటష్టేలరు?!

ఎపప్పుడూ రాలేద?!” అని అడిగిసెంద. 

“నాకేసెం  తెలరుససూ?!  నేనిసెంకా  మీ  తరప
చరుటష్టేలనరుకునాల్ని!  మర  అసెంత  గౌరవసెంగా
పలకరసెంచావే?!   ఆగరు-  కనరుకుక్కసెంట!"

అసెంటసూ  బసెండల  దగగ్గరకి  పరగెతత్తడు  ఇసెంటి
యజమాని.   అతని  వనకే  భారర  కూడా
వచిర్చుసెంద. 

“బవగారసూ....ఇలా అడుగరుతరునాల్నినని ఏమీ
అనరుకోకసెండి-  అడగాలసెంటే  నాకే  సిగరుగ్గగా

ఉసెంద-  మీకూ మాకూ అసలరు  బసెంధరుతస్వసెం
ఎలాగ..? అడిగేశడు సతయరని. 

సతయరకేసెం చెపాప్పులో తెలయలేదరు. ఇసెంటి
వాళరుళ  తేరరుకునేలోగా  తమరు  తిరరుపతి
వళళపతమనరుకునాల్నిడు-  ఇపప్పుడు  ఇక
లాభసెం లేదరు- 
చరుటసూష్టే  చసూశడు  సతయర.   ఇసెంటి
ఆవరణలో ఒక రేగరుచెటరుష్టే కనిపిసెంచిసెంద. 

“అదగో  మీ  ఇసెంటి  మరుసెందరు  రేగరు  చెటరుష్టే
ఉసెంద కదా?”  అనాల్నిడు సతయర. 
"అవునరు, ఉసెంద..!?"  అనాల్నిడు యజమాని-

'తనరు అడిగిన పప్రశల్నికీ, రేగరుచెటరుష్టేకీ ససెంబసెంధసెం
ఏమిట?!' అనరుకుసెంటసూ. 
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“ఇదగో-

"అసామ్మకసెం బదరవకృక్షక్షః 
యరుషామ్మకసెం బదరఫలమ , 
బదరాయణ ససెంబసెంధాత
యసూయసెం యసూయసెం వయసెం వయమ "-
("మా ఇసెంటల బదర(రేగరు)వకృక్షసెం ఉసెంద.  మీ
ఇసెంటల బదర(రేగరు) పసెండు ఉసెంద. కనరుక ఈ
రేగరు  చెటరుష్టే-పసెండు  లాగా  మనసెం  ఇదద్దరసెం
సనిల్నిహిత ససెంబసెంధసెం కలవాళలసెం!” )

మర మా బసెండి చకద్రిసెం  కూడా రేగరు  చెటరుష్టే
చెకక్కత  చేసిసెంద!  అటల  మన  ససెంబసెంధసెం

మరసెంత  గటిష్టే  పడుతరునల్నిద!  మనద
బదరాయణ  ససెంబసెంధసెం!  అరస్థిమెధైసెందగా?!"

అని  వివరసెంచి,  ఇసెంకా  తేరరుకోని  ఇసెంటి
యజమాని  వపనరు  ఆపారయసెంగా  చరచి,

కౌగలసెంచరుకొని  నిమిర,  ఇసెంటవిడత
"వళళసాత్తనరు  చెలెలమామ్మ,  మా  ఊరరు
తపప్పుకుసెండా రావాల.  వచిర్చు ఓ వారసెం ఉసెండి
వళళల  మర!"  అని  మళళ  ఓసార  చెపిప్పు,
ఎగిర బసెండిలో కూరరుర్చునాల్నిడు సతయర. 
భారారభరత్తలదద్దరసూ  నళరుళ  వళలబెటిష్టే
చసూసరుత్తసెండగానే బసెండుల సాగిపయాయ! 

కడుప మసెంట!

విలేఖర: ఈమధర పటత్రాలరు కసెంటే బగా మసెండేవి వచేర్చుశయ..

శసత్తప్రైవేతత్త: అవునా? ఏమిటవి?

విలేఖర: ధరలరు!

ఆధరునిక గాసెంధ!

శషరురడు: సాస్వమీ! భకత్త జనానికి మీరచేర్చు ససెందశసెం..?

గరురసూజీ: FM వినకు, TV చసూడకు, సల్ ఫోనరులో మాటలడకు
భినాల్నిల లెకక్క!

డాకష్టేరరు: మీకు బిపి  160/80 ఉసెంద..

లెకక్కల అయరవారరు: అసెంటే రెసెండు ఉనల్నిటల సర్?!

నవుస్వ
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గొడుగరుల వారపారసెం
కథనసెం: సి. పప్రణయజ, వసెంకటేశస్వర బల కుటర్, గరుసెంటసూరరు. 

రామాపరసెం  చరుటరుష్టేపప్రకక్కల  దటష్టేమెధైన
అడవులరునాల్నియ.  వరాల్షిలరు  బగా  కురరుసాత్తయ.

అసెందరుకని ఆ పాత్రాసెంతసెంలో గొడుగరుల వారపారసెం
జోరరుగా  సాగరుతరుసెంద.  ఆ  ససెంగతి  తెలసిన
రసెంగనాధసెం  అనే  వారపార  పటష్టేణసెం  వదల
రామాపరసెం చేరాడు.  

రసెంగనాధసెం  తెలవిగలవాడు,  చరురరుకెధైనవాడు,

కషష్టేజీవి,  నిజాయతపరరుడు.  రకరకాల
కొలతలత,  పలరు రసెంగరులత,  వివిధ ఆకారాలత
తయారరు చేయసెంచే రసెంగనాధసెం గొడుగరులకు, ఆ
గాత్రామసెంలోనేకాదరు-  చరుటరుష్టేపప్రకక్కల  గాత్రామాలలో
కూడా,  మసెంచి పేరొచిర్చుసెంద.  శనివారసెం  ససెంతలో
రసెంగనాధసెం  గొడుగరులరు  విపరతసెంగా
అమరుమ్మడయరవి. 
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రసెంగనాధానిల్ని చసూసి ఆశకొదద్ద అద వారపారసెంలోకి
దగాడు సమశఖరరుడు. తనరు కూడా గొడుగరుల
అమమ్మకమెధైతే మొదలరు పటష్టేడు గానీ,  చౌకరకసెం
గొడుగరులరు  తయారరు చేయసెంచేవాడు;  తకుక్కవ
ధరకు  అమేమ్మవాడు.  'ధర  తకుక్కవ  కదా'  అని
ఎవరెధైనా  వాటిని  కొనాల్నిరసెంటే  మసమే-  ఆ
గొడుగరులరు  నాలరుగె ధైదరుసారరుల  కసెంటే  పని  చేసేవి
కావు! కొనిల్ని గొడుగరుల గరుడడ్డో చిరగిపయద; కొనిల్ని
గొడుగరులరు తెరరుచరుకొనేవి కాదరు! 

గొడుగరులరు  కొనల్నివాళరుళ  ససెంతలో  అతనిల్ని
నిలదసేవాళరుళ.  పదమసెంద  మరుసెందరు  వాళరుళ
తనని  అలా  చినల్నిబరుచర్చుటసెం  సమశఖరానికి
అవమానసెంగా తచేద. దాసెంత  రసెంగనాధసెం మీద
కోపసెం  పరగేద.  చివరకి  ఎలాగె ధైనా  సరే,

రసెంగనాధానిల్ని  ఊళలసెంచి
తరమేయాలనరుకునాల్నిడు సమశఖరరుడు. 

ఒక రోజ రసెంగనాధసెం పని పడి, పటష్టేణానికి వళళడు. ఆ ససెంగతి తెలసిన సమశఖరరుడు 'ఇద
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అదనరు'  అనరుకునాల్నిడు.  రాతిద్రికి  రాతిద్రి  రసెంగనాధసెం  ఇసెంటల  జొరబడాడ్డోడు.  అకక్కడ  మొతత్తసెం
వసెందగొడుగరులరునాల్నియ.  ఆ  గొడుగరులనిల్నిటికీ   కతెత్తరత  పదద్ద  పదద్ద  రసెంధాత్రాలరు  చేశడు
సమశఖరరుడు. 

తరాస్వతి ససెంతకు ఎపప్పుటిలాగానే తన గొడుగరులరు
తసరుకువళళడు  రసెంగనాధసెం.  గొడుగరులరు  విపిప్పు
చసూసిన  జనసెం  ఆశర్చురరపయారరు-  అసెంత
రసెంధాత్రాలే!  రామనాధసెం  తన  కళళనరు  తనే
నమమ్మలేకపయాడు.  అయతే చాటరుగా నిలబడి
చసూసరుత్తనల్ని  సమశఖరరుడు  ససెంతషసెం  పటష్టేలేక
ఒకక్కసార  నవాస్వడు.  అద  చసూడగానే
రామనాధానికి అనరుమానసెం వచిర్చుసెంద- ఇద అతని
పనే అని. వసెంటనే గాత్రామ పదద్దకు ఫిరారదరు చేశడు.

పసెంచాయతలో  సమశఖరరుడిని  నిలదసి
అడిగాడు  గాత్రామ  పదద్ద.  "నాకేమీ  తెలయదరు
సాస్వమీ;  నా  మీద  కక్షత  ఈ  రసెంగనాధసెం
అభాసెండాలరు వేసరుత్తనాల్నిడు సాస్వమీ"  అని మొసల
కనీల్నిళరుళ కారార్చుడు సమశఖరరుడు. 
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"సరే-  రసెంగనాధసెం!  మీ  ఇసెంటల  ఎనిల్ని
గొడుగరులరునాల్నియ?" అడిగాడు గాత్రామపదద్ద. 
"అయార!  అమమ్మకానికి నసూటయాభధై గొడుగరులరు
తయారరు చేయసెంచి పటష్టేనసెండయార!"  అనాల్నిడు
రసెంగనాధసెం సవినయసెంగా. 

"కాదరు  కాదరు!  ఎనిల్ని  అబదాద్ధలరు  ఆడతడ
చసూడసెండి-  ఇతనరు  చేయసెంచిసెంద  నసూరరు
గొడుగరులే!"  అని  అరచి,  చటరుకుక్కన
తలదసెంచరుకునాల్నిడు సమశఖరరుడు.    పసెంచా-

యత పదద్దలసెంత నవాస్వరరు.  "గరుమమ్మడి  కాయ దసెంగ  అసెంటే భరుజాలరు  తడుమరుకునాల్నిడట-

దరకాడు దసెంగ!" అనాల్నిరరు.  
తపప్పు  చేసిన  సమశఖరరుడిని  మసెందలససూత్త,  "గొడుగరుల  మొతత్తసెం  వలనరు  రసెంగనాధానికి
చెలలసెంచరు. బహిరసెంగసెంగా క్షమాపణ కోరరు!" అని ఆదశసెంచారరు గాత్రామ పదద్దలరు. 

పసెంట పసెండిసెంద!

విలేఖర: పసెంటి డాకష్టేరరుగా మీద 'వారసతస్వసెం' అనాల్నిరరు. మర మీ నానల్నిగారరు, 

తతగారరు కూడా పసెంటి డాకష్టేరేలనా?

పసెంటి డాకష్టేరరు: కాదసెండి. మా నానల్నిగారరు పసెండల వారపారసెం చేసేవారరు. మా తతగారరు 
పసెండుల పసెండిసెంచేవారరు.
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కషష్టే ఫలే మధరురసెం 
కషష్టేపడితే వచేర్చువి తియరగా ఉసెంటయని తెలరుసరు; కానీ కషష్టేపడకుసెండా వచేర్చువి? అవి ఎలా ఉసెంటయ ఈ
కథ చదవితే తెలరుసరుత్తసెందమ, చదవసెండి! 

రచన:  శ్రీమతి  రాధ  మసెండువ,  ఉపాధారయని,  రషవారల  ససూక్కలరు,  మదనపలల,  చితసూత్తరరు  జిలాల.
సౌజనరసెం: 'జాబిలల' పతిద్రిక 

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక నకక్క ఉసెండేద.

దానికి చాలా బదద్ధకసెం.  తన ఆహరసెం కూడా
తనరు ససెంపాదసెంచరుకునేద కాదరు.  ఆ బదద్ధకసెం
వలలనే  జితరుత్తలమార  తనసెం,  దసెంగతనసెం
చేయడసెం,   తనద  కాని  దాని  కోససెం  ఆశ
పడటసెం  లాసెంటి  చెడడ్డో  గరుణాలనీల్ని  వచార్చుయ
దానికి. 

చెటరుష్టేమీద కూరొర్చుని కాకి రొటష్టే  తిసెంటరుసెంటే,

ఇద వళళ  కాకిని  పాట పాడమని అడిగేద.

అమాయకప  కాకి  పాట  పాడగానే  రొటష్టే
దాని  నటల  నరుసెండి  జార  పడేద;  ఇద

వటకారసెంగా నవుస్వతసూ  పయ ఆ  రొటష్టేనరు
తినేసేద.  

అటలనే  ఇద  పక్షుల  గసూళళలోలని  గరుడలనరు
దసెంగతనసెంగా కాజేసేద;   పలకీ,  సిసెంహనికీ
చెడడ్డో  మాటలరు  చెపత్త  అవి  తిని  వదలేసిన
మాసెంససెం  తినేద;   ఇటల  అద  మససెంత
రోజలరు గడుపతరుసెండేద. 

ఒక  రోజ  దానికి  ఎకక్కడా  ఆహరసెం
దరకలేదరు.   ఎనిల్ని  జితరుత్తలరు  వేసినా లాభసెం
లేకపయసెంద.   దసెంగతనసెం  చేయడసెం
కుదరలేదరు;   కకౄర  జసెంతరువుల  దగగ్గర
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మాసెంససెం  దరకలేదరు.  దాసెంత  పాపసెం,

ఆరోజ మధారహల్నిసెం అయరటపప్పుటికి ఆకలత
కడుప  నకనకలాడ  సాగిసెంద  దానికి.  'ఏసెం
చేదాద్దమా' అని ఆలోచిససూత్త అద అడవి అసెంత
తిరరుగరుతరుసెండగా  దగగ్గరోలనే  ఓ  పదద్ద  చెటరుష్టేకు
అలరులకొని ఉనల్ని దాత్రాక్ష తగ ఒకటి కనిపిసెంచిసెంద
దానికి.  

ఆ  చెటరుష్టే  కొమమ్మలరు  కొసెంచెసెం  కిప్రసెందకి  వసెంగి
ఉనాల్నియ. కొమమ్మల చివరన దాత్రాక్షపళల గరుతరుత్తలరు
వేప్రలాడుతరునాల్నియ.  ఆకలత  ఉనల్ని  నకక్కకు
దాత్రాక్షపళలనరు  చసూడగానే  నరసూరసెంద.  అద
ఎగిర  పళళనరు  అసెందరుకునేసెందరుకు
పప్రయతిల్నిసెంచిసెంద;  కానీ  అవి  చాలా  ఎతరుత్తలో
ఉనాల్నియ- దానికి అసెందలేదరు.  
తనకు  దరకినదానిల్ని  దనీల్ని  సామానరసెంగా
పనివస్వదరు  నకక్క.  అసెందరులోనసూ  ఇపప్పుడు
ఆకలగా కూడా ఉసెందాయ.  అసెందరుకని అద
కొసెంచెసెంసేప  ఆలోచిసెంచి,  అటసూ  ఇటసూ
చసూసిసెంద.   ఆ  చెటరుష్టేకి  అవతలే,  కొసెంచెసెం
దసూరసెంలో ఓ పదద్ద రాళళ గరుటష్టే కనిపిసెంచిసెంద.

వసెంటనే దానికో ఉపాయసెం తచిసెంద.  

చాలా శప్రమిసెంచి,  ఒకోక్క  రాయనీ తసరుకొచిర్చు

కొమమ్మ కిప్రసెంద ఆ రాళళనరు గరుటష్టేగా పసిసెంద.

అసెంత పదద్ద రాళళగరుటష్టే మొతత్తనీల్ని మసరుకొచిర్చు
పసే  సరకి  అద  బగా  అలసిపయసెంద.

దాసెంత  దానికి  మరసెంత  ఆకల  కూడా
వేసిసెంద.  

అపప్పుడిసెంక అద జాగప్రతత్తగా రాళలగరుటష్టేనరు ఎకిక్క,

దాత్రాక్ష  పళళనరు  అసెందరుకునల్నిద!  దానికి  ఎసెంత
ససెంతషసెం  వేసిసెంద  చెపప్పులేమరు.  అటల  తన
చేతికసెందన  పళలనిల్నిటినీ  గబగబ  కోసరుకొని,

కిప్రసెందకు దగి,  చేతరులరు కడుకొక్కని,  ఆ పళళని
తిని  చసూసిసెంద  కదా,  అవి  ఎసెంత
బగరునాల్నియ!  'అబబ్బా!   ఎసెంత  తియరగా
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ఉనాల్నియ!' అనిపిసెంచిసెంద. అటల అద  మళళ
మళళ రాళళగరుటష్టేనరు ఎకిక్కసెంద.  మరనిల్ని పళరుళ
కోసరుకుని తినటసెం మొదలరుపటిష్టేసెంద. 

అసెంతలో అకక్కడికొక కుసెందలరు వచిర్చుసెంద.

"ఏసెంటి నకక్క బవా తిసెంటరునాల్నివు?"  అసెంద,

నకక్క చేతిలో ఉనల్ని  దాత్రాక్ష  పళళ  వధైప ఆశగా

చసూససూత్త.   'దాత్రాక్షపళరుళ!  ఎసెంత బగరునాల్నియ
చసూడు!  ఆశర్చురరపతవు!'  అసెంటసూ  నకక్క
కుసెందలరుకు కొనిల్ని దాత్రాక్ష పళళనరు పటిష్టేసెంద.  

వాటిని నటల వేసరుకునల్ని కుసెందలరు - "అబబ్బా,
ఛ!  ఎసెంత  పలలగా  ఉనాల్నియ!  యాక..!"

అసెంద వసెంటనే వాటిని ఉమేమ్మససూత్త.  
నకక్క  ఆశర్చురరపయసెంద.  'నాకు  ఇసెంత
తియరగా  ఉనల్ని  పళరుళ  కుసెందలరుకి  పలలగా
ఎసెందరుకునాల్నియ?  '   అని
అనరుకుసెంటరుసెండగానే దానికి అరస్థిసెం అయసెంద-

'కషష్టేపడి పనిచేసి ససెంపాదసెంచరుకునల్నిద ఏదధైనా
తియరగా, అపరసూపసెంగా ఉసెంటరుసెంద' అని.  

ఇక  ఆ  రోజ  నరుసెండీ  అద  కషష్టేపడి  పని
చేసరుకుని,  తన  ఆహరానిల్ని  తనరు
ససెంపాదసెంచరుకోవటసెం  మొదలరుపటిష్టేసెంద.

తస్వరలోనే దానికునల్ని చెడడ్డో అలవాటరుల మొతత్తసెం
మాయమయారయ!

భయసెం!

టచర్: సరుజాత! నీకు సేష్టేజ ఫియర్ ఉసెందామామ్మ?!

సరుజాత: ఉనల్నిద టచర్! ఎపప్పుడు బసల్సికిక్కనా, నేనరు దగాలల్సిన సేష్టేజీ ఎకక్కడ దాటిపతన 
అని భయపడుతసూనే ఉసెంటనరు!
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ఆవులల్ని వదలెయరటసెం 
ఈ కథలో వచేర్చు ఆవులరు మామసూలరు ఆవులరు కావట-  అవి మన కోరకలట!  అసెంటే ఈ కథ దాస్వరా
బరుదరుద్ధడు 'మన కోరకలే మనకు కషాష్టేలనరు తెచిర్చు పడతయ' అని చెబరుతరునాల్నిడనల్నిమాట !
మసూలసెం: గౌ.థిచ -ణాట -హణ

ఒక రోజన బరుదరుద్ధడు  ఒక అడవిలో
ఉనాల్నిడు.   ఆయన శషరురలరు  ఒక  మరుపధైల-
నలభధై  మసెంద   ఆయన చరుటసూష్టే  కూరొర్చుని

ఉనాల్నిరరు.  బరుదరుద్ధడు  వాళళకు   జీవితప
ఉదద్దశల గరురసెంచి,  జాగరసూకసెంగా ఉసెండటసెం
గరురసెంచి, మనసరునరు పరశరుదద్ధసెం  చేసరుకోవటసెం
గరురసెంచి   బోధిసరుత్తనాల్నిడు.   శషరురలసెందరసూ
ఆసకిత్తగా విసెంటరునాల్నిరరు. 
ఆ  సమయసెంలో  అటరుగా  వళరుత్తనల్ని  రెధైతరు
ఒకడు   వళలనరు  చసూసి,  దగగ్గరకి  వచార్చుడు.

అతనరు  ఏద  బధలో  ఉనాల్నిడని  సప్పుషష్టేసెంగా 
తెలరుససూత్త  ఉనల్నిద. 

"నా ఆవులరు తపిప్పుపయాయ.  మీ రేమెధైనా
చసూశరా?  ఇటరువధైపగా   ఆవుల  మసెంద
ఏదధైనా  వచిర్చుసెందా,  మీరరు  చసూసరుత్తసెండగా?"

బౌదద్ధ కథ
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అడిగాడు రెధైతరు. 
శషరురలసెందరసూ  అడడ్డోసెంగా తల ఆడిసెంచారరు.  
"లేదరు.  మీ  ఆవుల   మసెంద  మాకెవస్వరకీ
కనబడలేదరు" అనాల్నిడు బరుదరుద్ధడు. 

రెధైతరు  అలసిపయనటరుల  అకక్కడే ఓ చెటరుష్టేకు
చేరగిలబడి  "అబబ్బా!  చాలా  కషష్టేసెంగా  ఉసెంద
సాస్వమీ!  చాలా   బధగా  ఉసెంద.  పనల్నిసెండు
ఆవులరునాల్నియ  నాకు.  ఇపప్పుడు  వాటికి
ఏమెధైసెంద  మర,   ఒకక్కసారగా  అనీల్ని
కటష్టేకటరుష్టేకొని  పారపయాయ!  ఇక
నాకునల్నిద   నాలరుగెకరాల   నరువుస్వల  చేనరు
అసెంటే,  చీడ పటిష్టే   పసెంట అసెంత  నాశనసెం

అయపయసెంద-  ఒకక్క గిసెంజా చేతికసెందటరుల
లేదరు!  జీవితసెం  అసెంత  బరరువధైపయసెంద.

ఆతమ్మహతర  తపిప్పుసేత్త  వేరే  మారగ్గసెం
కనబడటేలదరు-" అనాల్నిడు. 

"మితద్రిమా!  ఎవస్వర  ఆవులసూ  ఇటరువధైపకు
రాగా చసూడలేదరు మేమరు.  వాటి కోససెం  వేరే
దకుక్కన వతికితే పప్రయజనసెం ఉసెండచేర్చుమ;

చసూడు.  ఈ  దకుక్కకు   ఆవులేవ  రావు"

అనాల్నిడు బరుదరుద్ధడు.  

రెధైతరు  వాళలకు  ధనరవాదాలరు చెపప్పుకొని వేరే
వధైపకు బయలరుదర పయాడు. 

ఆ  తరాస్వత   బరుదరుద్ధడు  తన   శషరురలకు
చెపాప్పుడు:  "మితరుప్రలారా!  ఈ  పప్రపసెంచసెంలో 
'అసెందరకసెంటే ససెంతషసెంగా ఎవరెధైనా ఉనాల్నిరరు'
అసెంటే  అద  మీరే.   పగొటరుష్టేకునేసెందరుకు
మీకు  ఏ  ఆవులసూ లేవు! 

మీకే  గనక  ఆవులరు  ఉసెండి  ఉసెంటే,  మీరరు
కూడా  ఈ  రెధైతరులాగే,  వాటిని
నిలరుపకునేసెందరుకు  చాలా  కషష్టేపడుతసూ
ఉసెండేవాళరుళ!  
అసెందరుకని,  'ససెంతషసెంగా  ఉసెండాల'

అనరుకునేవాళరుళ  'ఆవులల్ని వదలేసే  కళ'  నరు
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అభారససెం  చేయాల.   మీ  మీ  ఆవులల్ని
ఒకక్కటొకక్కటిగా వదలేయాల.  

మొదటల  మీకు  అద  అసెంత  సరులభసెం
కాకపవచరుర్చు. 'నా ససెంతషానికి ఈ ఆవులరు
ఉసెండటమే  కారణసెం!'  అని  మీకు
అనిపిసరుత్తసెంద.  ఇనాల్నిళసూళ  మీకు  అలా
అనిపిసెంచిసెంద కాబటేష్టే,  ఇసెంకా ఇసెంకా ఆవులల్ని
ససెంపాధిసెంచరుకునేసెందరుకు  శప్రమిసెంచారరు.
అయతే  ఈ  సరకి  మీకు  అరస్థి సెం

అయఉసెండాల-  మీ  ససెంతషానికి   ఆవులరు
ఉసెండటసెం అనేద  కారణసెం కాదరు.  నిజానికి
ఆవులరు మీ ససెంతషానికి  అవరోధాలరు! 
అసెందరుకని,  ఇపప్పుడు  మీరసెంత  ఆవులల్ని
వదలేసేసెందరుకు కకృత నిశర్చుయరులరు కావాల!”

అని.

దాసెంత శషరురలకి కోరకలరు ఎలా ఉసెంటయ
కొదద్దగా అరస్థిసెం అయరసెంద.

శక్ష!

బబరు:  నానాల్ని! నరువుస్వ ఎనేల్నిళరుళ చదరువుకునాల్నివు నానాల్ని?
నానల్ని:  నేనరు పదహేడేళరుళ చదరువుకునాల్నినరు బబసూ
బబరు:  మర అమమ్మ ఎనేల్నిళరుళ చదరువుకునల్నిద నానాల్ని
నానల్ని:  అమమ్మ పదహేనేళరుళ చదరువుకునల్నిదరా, ఎసెందరుకివనీల్ని ఇపప్పుడు?

బబరు:  మర నేనరు ఇసెంకా ఎనేల్నిళరుళ ఇలా చదరువుకోవాలోనని!

ససూక్ష్మ దకృషష్టే!
డాత్రాయసెంగ్ టచర్: ఏమామ్మ, బసెంట! చకక్కని బొమమ్మ ఏదధైనా వేసి ఇమమ్మసెంటే ఖాళ పేపరరు 
ఇచార్చువు?

బసెంట: లేదరు సార్, నేనరు చకక్కని బొమమ్మ వేసే ఇచార్చునరు.

టచర్ (ఖాళ కాగితసెం చసూపిససూత్త): ఏద, బొమమ్మ?!

బసెంట: నేనరు వేసిసెంద ససూక్ష్మ జీవి సార్, కసెంటికి అటల కనిపిసెంచదరు!
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విలరువధైన రాళరుళ 
కథనసెం: నారాయణ, కొతత్తపలల బకృసెందసెం 

అనగా అనగా  నేపాలరునరు ఓ రాజ
పరపాలసెంచేవాడు.  అతని  దగగ్గర  చాలా
ససెంపద ఉసెండేద-  అసెంటే ఎనల్నినల్ని  వజాత్రాలరు,
వధైఢూరారలరు,  కెసెంపలరు,  మరకతలరు,

మాణకారలరు,  మరుతరలరు-  ఇసెంకా  ఎసెంత
బసెంగారసెం  ఉసెండేదనల్నిమాట. ఎవస్వరకీ లేనసెంత
గొపప్పు భవసెంతి ఒకటి ఉసెండేదఆయనకి.   ఆ
భవనసెం  కూడా  భలే  ఉసెండేద.  ఎసెంత
అదరుద్భుతసెంగా,  పదద్ద  పదద్ద  శలాప్పులత,

చెపప్పులేనసెంత  అసెందసెంగా ఉసెండేద.  రాజగారరు
బసెంగారరు  పళళలలో  భోసెంచేసేవాడు;  వసెండి
గాలసరులోల  నీళరుళ  తత్రాగేవాడు-  తత్రాగేసి,  తన
ససెంపద గరురసెంచి ఆలోచిసెంచరుకునేవాడు. 

ఒకోక్కసార,  ఇసెంక వేరే పనేమీ  లేదసెంటే,  అటల
నడచరుకుసెంటసూ తన ఖజానాకు వళళవాడు.

ఖజానా అసెంటే  ససెంపదనరు దాచరుకునే గద-

అసెందరులో  రాజగారరు  తన  దగగ్గరరునల్ని
పప్రతేరకమెధైన  వజాత్రాలనరు,  మరుఖరమెధైన

నేపాల జానపద కథ 
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వధైఢూరారలనరు  దాచరుకునేవాడు.

అవికూడా ఎనిల్ని  ఉసెండేవి  అసెంటే,  వాటి
రాసరులత గద అసెంత నిసెండిపయ ఉసెండేద!

చినల్ని  పిలలలరు  ఇసరుకత  ఆడుకునల్నిటరుల,
ధగధగా  మెరసే  ఆ  వజాత్రాలతటి
ఆడుకునేవాళరుళ  రాజగారరు  .   కెసెంపల
కుపప్పులో  పాదాలరు  దాచరుకొని,  వాటి  మీద
పగడాలనరు  అమరర్చు,  'ఎసెంత  అసెందసెంగా
ఉనాల్నియ,  ఇవి?'  అని మరురసిపయవారరు.
కొసెంతసేప  అటల  ఆడి  అలసిపయ,

మరకతల  కుపప్పునరు  నరపి,  మసెంచసెంలాగా
చేసరుకొని  వాటి  మీద  పడుకొని
నిదద్రిపయవారరు.  
ఖజానాలో   అటల  గడిపినసెంత  సేప
రాజగారకి  ససెంతషసెం  ఇనరుమడిసెంచేద.

'నేపాలరుకెలాల  తనే  గొపప్పు  రాజ'-అనిపిసెంచి,

మనససెంత  ఉలాలససెంత నిసెండిపయద.  తన
ఖజానాలో  ఎసెంత సేప గడిపితే  అసెంతసేప
మొలకనవుస్వలరు  రరువుస్వతసూ  ఉసెండేద
రాజగార  మరుఖసెం.  "బహశ:  పప్రపసెంచసెంలో
కెలాల  అతరసెంత  ధనికుడధైన  రాజనరు  నేనే
కావొచరుర్చు'  అనే  ఆలోచన  వచిర్చునపప్పుడు

ఆయనకు మరసెంత ఉలాలససెం కలగేద. 

ఒకరోజన  ఆయన  రాజారనికి   ఒక  రరుష
వచార్చుడు.  ఆయన మహతరుమ్మడని,  జాజ్ఞాని అనీ
అసెందరసూ  చెపప్పుకుసెంటరుసెంటే  వినాల్నిరరు
రాజగారరు.  వినేసరకి, 'నేనరు కూడా ఆయన
ఆశీసరుల్సిలరు  అసెందరుకోవాల'  అనిపిసెంచిసెంద
ఆయనకు. 

వసెంటనే బయలరుదర రరుష బస చేసిన
తటలోకి  వళళ,  ఆయన  దరర్శినసెం
చేసరుకునాల్నిడు:  'మా  మసెందరానికి  వచిర్చు,
కొనాల్నిళరుళ  ఉసెండసెండి,  మమమ్మలల్ని   ధనరురడిని
చేయసెండి' అని  పాత్రారస్థిసెంచాడు.  రరుష సరేనని,

రాజగార భవనానికి  బయలరుదర వచార్చుడు.
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రరుష  గౌరవారస్థిసెం  రాజగారరు  ఆరోజ
సాయసెంతద్రిసెం  గొపప్పు విసెందరునొకదానిల్ని ఏరాప్పుటరు
చేశరరు.  రరుష పప్రకక్కన కూరొర్చుని, సస్వయసెంగా
వడిడ్డోసెంచారరు.  ఆయనకు  తన  సౌధానల్నిసెంత
తిపిప్పు చసూపిసెంచారరు.  తనసూ,  తన రాణరులసూ
ఉసెండేచోట ఆయనకు బస ఏరాప్పుటరు చేశరరు.
అసెంత  అయారక,  ఏనాడూ  ఎవస్వరకీ
దకక్కనసెంత  గౌరవసెం  రరుషకి
ఇవాస్వలనరుకునాల్నిరరు-  'నా  ఖజానానరు
చసూపిసాత్తనరు  మీకు-  రసెండి.  మీరరు  అటలసెంటి
సరుసెందర దకృశరనిల్ని ఏనాడూ చసూసి ఉసెండరరు.
ఈ దశసెంలో ఎవస్వర దగగ్గరా లేననిల్ని విలరువధైన
మణరులరు, మాణకారలరు నా దగగ్గర ఉనాల్నియ-

ఎనల్నిసెంటే,  వాటి కుపప్పులరు ఖజానా పధై కపప్పుని
అసెంటరుకుసెంటరుసెంటధై.  రసెండి,  చసూదరుద్దరరు!'  అని
వసెంట తసరుకు  వళళరరు. 
రాజగారరు  రరుషకి  ఒకక్కడికే  అమసూలరమెధైన
ఈ  అవకాశసెం  ఇచిర్చుసెంద-  ఇసెంతవరకూ
రాజగారరు  తపప్పు,  మనిషనల్నివాడవస్వడూ
అసలరు   ఖజానాలోకి  అడుగే   పటిష్టే
ఉసెండలేదరు.  రాజగారరు చాలా ఉతల్సిహసెంగా
ఉనాల్నిరరు-  "నా  ఖజానాని  చసూసి  రరుష

ఆశర్చురరపతడు-  అదద్దరపతడు  అసలరు.
బహశ:  ఆ   ససెంతషసెంలో  ఆయన  నాకు
ఏవో చకక్కని వరాలరు,  ఆశీరాస్వదాలరు  కూడా
ఇవొస్వచరుర్చు..  లేదా,  దశనిల్ని  చకక్కగా
పాలసెంచటసెంలో  మెళకువలరు ఏమెధైనా ఒకటి
రెసెండు చెపిప్పు వళళచరుర్చు.." అనరుకుసెంటసూ 
తన  ఖజానా తలరుపలరు  తెరచారరు.  రెసెండు
చేతరులసూ  బర  చాపి   రరుషని  లోనికి
సాస్వగతిసెంచారరు- "రసెండి, మహరల్షి! చసూడసెండి!

కళరుళ  మిరరుమిటరుల  గొలపే  ఈ  ససెంపదనరు
చసూడసెండి. కపప్పునసెంటే ఈ పగడాల కొసెండలరు
చసూశరా,  ఎసెంత మరుదరుద్దగా ఉనాల్నియ-  ఇవి
పప్రతేరకసెంగా  విదశలనరుసెండి  తెపిప్పుసెంచిన
రతల్నిలరు..."  అసెంటసూ   కొదద్దసేప
మెధైమరచిపయారరు. 
రరుష చకచకా ఖజానా అసెంత కలయ తిరగి
చసూశడు.  పదవి  విరరుససూత్త-  "ఇసెంతేనా,  నీ
ససెంపద?!" అనాల్నిడు. 

రాజగారరు  నివస్వరపయారరు.   "అదసెంటి,

ఇసెంతిసెంత  విలరువధైన రాళరుళ మీ కళలమరుసెందరు
ఉసెంటే  మీకు  ససెంతషమసూ  -ఆశర్చురరమసూ
వేయటేలదా సాస్వమీ,  అటల  అసెంటరునాల్నిరరు?!"
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అనాల్నిరరు. 
రరుష  నవాస్వడు-"క్షమిసెంచాల,  రాజా!  కానీ
నాకు  నీ  ఈ  రాళలకసెంటే  విలరువధైన  రాళరుళ
తెలరుసరు.  వాటి విలరువత పలసేత్త ఇవి అసలరు
రాళరుళ కూడా కావు!" అనాల్నిడు. 

ఇపప్పుడు ఆశర్చురరపవటసెం  రాజగార వసెంతరు
అయసెంద.   ఆయనకు  కొసెంచెసెం  కోపసెం
కూడా వచిర్చుసెంద.  "తన దగగ్గరరునల్ని వాటికసెంటే
విలరువధైన  రాళరుళ  వేరే  ఎవర  దగగ్గర  ఉసెండి
ఉసెంటయ" అనల్నిద ఆయన ఊహకే అసెందని
విషయసెం!  

"ఓహో! అటలనా?! తమరరు అనే ఆ విలరువధైన
రాళళవో  ఎకక్కడ  ఉనాల్నియ?"  వటకారసెంగా
అడిగాడాయన,  రరుషని.  తనకసెంటే ధనికులరు
అసలరు  ఎవరెధైనా ఉనాల్నిరనే ఊహకే ఆయన
నరరు చేదకిక్కసెంద. 

"రేప  ఉదయానేల్ని  చసూపిసాత్తనరు  మీకు.

ఇపప్పుడిక  నిదద్రిపవలసిన  సమయసెం
అయరసెంద  కదా?!"  ఖజానాలోసెంచి  నేరరుగా
పడకవధైపకు దార తశడు రరుష. 

ఆరోజ రాతిద్రి  పరరుప మీద  అటసూ ఇటసూ
ఎసెంత దరలనా రాజగారకి ఇక నిదద్రి పటష్టేలేదరు.

'అసలరు  నాకసెంటే ఎకుక్కవ విలరువధైన రాళళనరు
ఎవరెధైనా, ఎటల ససెంపాదసెంచి ఉసెంటరరు?' అని
ఒకటే  మథన  పడాడ్డోడు.   'రరుష  నిజమే
చెపత్తనాల్నిడసెంటవా?  రేప  నిజసెంగానే
చసూపిసాత్తడసెంటవా,  ఆ  రాళళనరు?'  అనల్ని
ఆలోచనత  రాతద్రిసెంత  కునరుకు  లేదరు.
ఎసెంతకీ  తెలలవారలేదరు  కూడా!   చివరకి,

తెలలవారరు  జామరుననే  రరుష  దగగ్గరకు  వళళ
"పదసెండి  మర!  తస్వరగా  తయారవసెండి!

మనసెం వసెంటనే వళళ చసూదాద్దసెం ఆ రాళళనరు!"
అనాల్నిడు. 

రరుష  నవాస్వడు.  అసెంతకసెంటే విలరువధైన  రాళళ
గరురసెంచి  వినల్ని  తరాస్వత  రాజగారలో  ఎసెంత
మారరుప్పు!  ఎసెంత ఆతద్రిపడుతరునాల్నిడు,  వాటిని
చసూడాలని! 

రాజగారని ఆయన భవసెంతిలోసెంచి బయటికి
నడిపిసెంచాడు రరుష.  ఇదద్దరసూ సనల్నిని ఓ బట
గరుసెండా నడచరుకొని  దగగ్గరోల  ఉనల్ని
గాత్రామానొల్నికదానిల్ని  చేరరుకునాల్నిరరు.   రాజగార
ఆతద్రిసెం  మరసెంత  ఎకుక్కవధైసెంద-  'ఈ
పలెలటసూరోలనా?  నా దగగ్గరరునల్ని  మణరులకసెంటే
విలరువధైన  రాళరుళనాల్నియా?'  అనరుమానిససూత్తనే
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నడుసరుత్తనాల్నిరరు.  అకక్కడ  ఓ  ఇసెంటి  వాకిటల
ఒకావిడ కూరొర్చుని ఉనల్నిద- తిరగలలో ధానరసెం
విసరురరుతరునల్నిద.  ఆవిడ పప్రకక్కగా నిలబడాడ్డోడు
రరుష- 'అవిగో-  చసూడసెండి.  ఆ రాళలత ఆవిడ
ధానరసెం  విసరురరుతసెంద,  చసూశరా?'

గరుసగరుసగా అనాల్నిడు  విసరురరు రాయ వధైప
చసూపిససూత్త. 

రాజగారరు తిరగలని, రరుషని మారర్చు మారర్చు
చసూసి,  విరగబడి నవాస్వరరు.   "ఏసెం పప్రతేరకత
కనబడిసెంద  సాస్వమీ,  మీకు,  ఆ  రాతిలో?!

ఇటలసెంటి రాళరుళ  వసెందలరు-వేలరు  ఉసెంటయ.

ఇద  చాలా  మామసూలరు  తిరగల  రాయ.

దనికి అసలరు ఏమీ విలరువే లేదరు!"  అనాల్నిరరు

ఎగతళ  ధస్వనిసెంచే  గొసెంతరుత.   రరుష
మసూర ర్ఖతస్వనిల్ని  తలచరుకునల్ని  కొదద్ద  ఆయనకు
నవుస్వ ఆగటసెం లేదరు:   'రతల్నినికీ,  తిరగలకీ
తేడా  తెలని  వాడు  ఏమి  రరుష?!

ఇటలసెంటివాడికి  తన  ఖజానా  విలరువ
ఎసెందరుకు తెలరుసరుత్తసెంద?!' 

రాజగారరు  వనరుతిరగి  పబోతరుసెంటే  రరుష
ఆయనిల్ని  వనకిక్క  పిలచాడు.   "ఇటరు  రా,

రాజా! ఇకక్కడికొచిర్చు ఈ రాయ ఏసెం చేసత్తసెంద
జాగప్రతత్తగా  చసూడు.  ఒక  రకసెంగా  చసూసేత్త
నరువస్వనల్నిద  నిజమే-  దనిలాసెంటి  తిరగల
రాళరుళ  వసెందలరు-  వేలరు  ఉసెంటయ.   కానీ
మరో  విధసెంగా  చసూడు-  నీ  ఖజానాలో
బసెందలయ  కూరరుర్చునల్ని   రాళలకసెంటే   వాటి
విలరువే  ఎకుక్కవ!   ఈ  తిరగల  రాయ
పప్రతిరోజూ  ఈమె  తినేసెందరుకు
అవసరమయరసెంత  పిసెండిని  ఇసరుత్తనల్నిద-

ఏరోజకారోజ ఈమె కడుప నిసెండేసెందరుకు
ఇద  ఆధారసెం  అవుతరునల్నిద.   మర  నీ
రాళళవలల ఏసెం ఉపయగసెం కలరుగరుతరునల్నిద? 

రాజగారలో ఆలోచన మొదలెధైసెంద.. 'నిజమే-

తన  రాళలత  నిజానికి  ఎవస్వరసూ  ఏమీ
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చెయరలేరరు!   అవి ఎసెందరుకూ పనికి  రావు.

ఎవరెధైనా కేవలసెం వాటిని చసూడచరుర్చు;  తమరు
ఎసెంత ధనవసెంతరులో తలచరుకొని గరస్వపడచరుర్చు-

అసెంతే'- 

ఆయన ఆలోచనలరు  అరస్థిమయనటరుల,  రరుష
అనాల్నిడు-  "ఇపప్పుడు  అరస్థిమయనటరులసెంద,

నీకు.  నీ దగగ్గరరునల్ని  రాళరుళ  ఎసెందరుకూ పనికి
రావు.  ఇకక్కడునల్ని  రాళళనిల్నిటిలోనసూ   ఈ
తిరగల  రాయని మిసెంచిన  విలరువధైన  రాయ
అసలరు లేనే లేదరు.  ఇద లేకపతే ఈమె తన

ధానారనిల్ని  విసరురరుకోనేలేదరు;  రోజూ  రొటష్టే
తయారరు  చేసరుకొని  తిననసూ  లేదరు.   నీ
ఖజానాలో  ఉనల్ని  రాళలనీల్ని  కలసి  కూడా
చెయరని పనిని ఈ తిరగల రాయ అవలలగా
చేసత్తసెంద- దనికే సెం విలరువ కడతవు?" 

రాజగారకి  జాజ్ఞానదయసెం  అయసెంద.

'వసరుత్తవుల అసలరు విలరువ వాటి  ఉపయగసెం
వలలనే'  అని  చెబరుతరునల్ని  రరుషకి   తల  ఒగిగ్గ
నమసక్కరసెంచాడు.

 

పసెందర వాససెం!

వాసరుత్త సిదాద్ధసెంతి : అమామ్మ, మీ పరసిస్థితి ఇలా అవస్వటనికి కారణసెం ఏసెంటి?

సరుభదద్రిమమ్మ: మీరరు చెపిప్పునటరుల చెయరటమే!

వాసరుత్త సిదాద్ధసెంతి: ఏసెం చెయరమనాల్నినమామ్మ, నేనరు?

సరుభదద్రిమమ్మ: సరుఖసెంగా కూరొర్చుని ఉసెంటే వచిర్చు, ఇలరుల పీకి పసెందరెయరమనాల్నిరరుగా, నేనరు 
అద చేశనరు మర!

చినల్ని నల
టచర్: అనిల్నిసెంటిలోకి చినల్ని నల ఏద?

చిసెంటరు: 'మే' సార్!

టచర్: అదలాగా?

చిసెంటరు: 'మే' నలలో ఒకే అక్షరసెం ఉసెంద సార్!

నవుస్వ!
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బొమమ్మకు కథ రాయసెండి!
నిరస్వహణ: కొతత్తపలల

పలలోసెంచి  తేననరు  తగరుతరునల్ని  ఈ  పిటష్టేనరు  చసూశరా?  దని  పేరరు  'హనీబర్డ్డో'  -తేన  పిటష్టే
అనల్నిమాట.   పిచరుర్చుక  కసెంటే  చిటిష్టేగా  నాలరుగసెంగరుళల  పరమాణసెంలో  ఉసెండే  ఈ  పిటష్టేకు
పలలోసెంచి తేననరు పీలరుర్చుకునేసెందరుకు అనరువధైన,  సనల్నిని-పడవాటి మరుకుక్క ఉసెంటరుసెంద.  ఇవి
మన దశసెంత సహ పలరునల్ని అనేక దశలోల ససెంతషసెంగా ఎగరురరుతసూ కనిపిసాత్తయ.

మర ఇకక్కడ, ఈ తేనపిటష్టేకు ఏమెధైసెంద? బగా ఆకలెధైసెంద. 

అపప్పుడు అద ఏసెం చేసిసెంద?  ఇటల తేన తత్రాగేసెందరుకని తటకు వళళసెంద.  

అకక్కడ దానికి.....  ఏమి ఎదరురెధైసెంద,  అపప్పుడు ఏమెధైసెంద-  ఈ ససెంగతరులనీల్ని  ఇపప్పుడిక మీరరు
ఊహిసెంచసెండి.   ఆ  ససెంగతరులేవో  మాకు  రాసి  పసెంపితే,  బగరునల్ని  కథలల్ని  ఫిబద్రివర  మాసప
కొతత్తపలలలో పప్రచరురసాత్తసెం.  మొదలరుపటష్టేసెండి మర!

మా చిరరునామా: కొతత్తపలల పప్రచరురణలరు, 1-127/A, చెనేల్ని కొతత్తపలల, అనసెంతపరసెం జిలాల-515101
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పదాలల్ని వతికి పటరుష్టేకోసెండి!
దపకాసెంతి, కసెంసాల, ససెందడి, షావుకారరు, తెలవితేటలరు, రాజగారరు, సవార, శనివారసెం, పిలలవాడు, మరారద, 

చినల్నిద, బలమరు, మరురసిపయాడు, కొలనరు, సిసెంహరాజ, పరార, పతరేకులరు, జీడిపపప్పు, పేదవాడు, 

పనాల్నిగసెం -      ఈ పదాలనీల్ని  కిప్రసెంద పటిష్టేకలో దాగరునాల్నియ- నిలరువుగా, అడడ్డోసెంగా, వాలరుగా, కిప్రసెందనరుసెండి పధైకి- 

ఎటరుపడితే అటరు! వాటిని వతికి పటరుష్టేకోసెండి! వాటి చరుటసూష్టే    గరుసెండాత్రాలరు  గీయసెండి చసూదాద్దసెం!

ప డు రసెం లల లరు ట తే ల రసెం లల సిసెం జ
రార త వా డు గసెం మరు రసెం సా శ ప రా ససెం

సిసెం ర రే లల తే పప్పుప్రై ల కసెం పప్పు ద రార మ
త ప త కు పి సిసెం హ రా జ నాల్ని వా కు

పే జ మరు ససెం లరు లరు వా స వా ర ద రసెం

సిసెం ద ద కు పప్పు ట ప నాల్ని ద ప డు మరు
జీ డి వా యా ప తే కసెం నల్ని కాసెం రా తే ర
షా బ గసెం డు డి వి చి తి గసెం ర కసెం సి

వు ల తే రరు జీ ల రసెం నాల్ని రరు సిసెం సా ప

ద మరు గా వా ర తె ప వా హ కా నాల్ని యా

ప జ ని రార కొ ల నరు రా ని కాసెం వు డు

రా శ మ పప్పు పే ద షా నల్ని జ శ తి షా
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పదరసెంగసెం-73
నిరస్వహణ: డా. సిర, మిరారల గసూడా, నలొగ్గసెండ జిలాల, తెలసెంగాణ రాషష్టేప్రైసెం 

1 2 3 4

5

6 7

8

9

10 11

అడడ్డోసెం
1.  అచరుర్చులోల చివరద (1)

2.  తిరగబడిన 'కాసరు' (2)

5.  సమరుదద్రిసెంలో ఉసెండేవి (3)

6.  గాడిదకి ఇసెంకో పేరరు-మధరలో ఒతరుత్తసెంద (3)

7.  'గౌరవసెం'లో చివర అక్షరసెం మాయమెధైసెంద (2)

8.  చినల్ని నిదద్రినరు ఇలా అసెంటరరు (3)

9.  పామరరుడు, వరరుసనరు కోలోప్పుయాడు (4)

10. రాళళకి ఏకవచనసెం (2)

11. శీతకాలసెంలో వేసేద (2)

నిలరువు
2.  'సరులరువు'ని ఇలా కూడా అసెంటరరు (3)

3.  నడవడానికి ఉపయగపడే శరర భాగసెం (2)

4.  గప్రహలలో ఒకటి (5)

5.  యాభధై పధైసలరు, వాడుక భాషలో (5)

7. పాపాయలరు ధరసెంచే డద్రిసరుల్సి (2)

8.  పటిష్టేగా అయన బటష్టేలరు ఇలా  అయారయసెంటసెం (3)

9. వాలమ్మకికి మరునరులరు ఉపదశసెంచిన మసెంతద్రిసెం (2)

అడడ్డోసెం-నిలరువు ఆధారాల సహయసెంత ఈ 
గడులనరు నిసెంపగలరేమ చసూడసెండి. నిసెంపిన 
పదరసెంగానిల్ని, కేవలసెం పసరుష్టేకారరుడ్డోపధై  రాసి, 

మాకు అసెందటరుల పసెంపసెండి.  మీ బడి పేరరు, 
తరగతి, మీవాళల  ఫోనరు నసెంబరరు  తపప్పుక 
రాయసెండి. సరెధైన సమాధానసెం రాసి ఎసెంపికెధైన 
మరుగరుగ్గరరు పిలలలకు  కొతత్తపలల-75 ని  
బహమతిగా పసెంపిసాత్తసెం!
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తెలరుసరుకుసెందాసెం!
నిరస్వహణ: కొతత్తపలల

1.  గరురరు నానక
సికుర్ఖల  పప్రధమ  గరురరువు,  పదహేన  శతబద్దప  అదరుద్భుత  పప్రవకత్త
గరురరునానక  జయసెంతిని  పప్రపసెంచ  వారపత్తసెంగా  ఉనల్ని  సికు ర్ఖలరు  కారత్తక
పౌరష్ణమినాడు భకిత్త శప్రదద్ధలత జరరుపకుసెంటరరు.
"ఈ పప్రపసెంచసెంలోని పాత్రాణరులనిల్నిసెంటిలో ఒకే పరమాతమ్మగా భగవసెంతరుడు
వారపిసెంచి  ఉనాల్నిడు.   ఆ  భగవసెంతరుడే  సతరసెం.  సమానతస్వసెం,

ససెంఘీభావసెం,  మసెంచితనసెం,  నీతివసెంతమెధైన జీవితసెం అనేవి  మానవ
జీవితనికి నాలరుగరు మసూలసత్తసెంభాలరు" అని బోధిసెంచారరు గరురరునానక. 

గరురరునానక అనసెంతరసెం సికు ర్ఖ పరసెంపరకు తొమిమ్మద మసెంద గరురరువులరు పాత్రాతినిధరసెం వహిసెంచారరు.
సికుర్ఖల పవితద్రి  గప్రసెంధసెం  'గరురరు  గప్రసెంథ  సాహిబ'  లో గరురరునానక  జీవితసెంలోని అనేక విశషాలరు
లఖసెంచబడాడ్డోయ.

2.  విశస్వనాథన్ ఆనసెంద
1969 లో  తమిళనాడు  రాషష్టేప్రైసెంలో  పటిష్టేన  విశస్వనాథన్  ఆనసెంద
భారతదశసెం  వలరువరసెంచిన  తొల  పప్రపసెంచ  చదరసెంగ  ఛసెంపియన్.

2000  ససెంవతల్సిరసెం  నరుసెండి  2012 వరకు  ఐదరుసారరుల  పప్రపసెంచ
చదరసెంగ ఛసెంపియన్ గా నిలచిన ఆనసెంద  2013 లో తొలసార,  ఈ
మధర 2014 లో మలసార అమెరకా కీప్రడాకారరుడు మాగల్నిస్ కార్ల సన్
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చేతిలో ఓటమి పాలయారడు.  

చినల్నితనసెంనరుసెండే చదరసెంగసెంలో అసమాన పప్రతిభ పప్రదరర్శిసెంచిన విశస్వనాధన్ ఆనసెంద 2010 లో 
ఒకేసార 20,486 మసెందత చదరసెంగసెం ఆడి పప్రపసెంచ రకారరుడ్డో నలకొలాప్పుడు.  2007 లో భారత 
పప్రభరుతస్వసెం ఆయననరు పదమ్మవిభసూషణ పరసాక్కరానిల్నిచిర్చు సతక్కరసెంచిసెంద.

3.  అసెంతరాజ్జుతయ యగా దనసెం
భారతదశసెం  పప్రపసెంచానికి  అసెందసెంచిన  గొపప్పు  విదరలోల  యగశసత్తప్రైసెం  ఒకటి.   శతబద్దల  కిప్రతసెం
పతసెంజల మహరల్షి వలరువరసెంచిన యగ ససూతత్రాల ఆధారసెంగా శస్వసనరు,  శరరానిల్ని,  మనసరునరు
శరుభద్రిపరచరుకుసెంటసూ  ఆతమ్మ  సాక్షాతక్కరానికి  దార  చసూపే  యగవిదరకు  ఈమధర
అసెంతరాజ్జుతయసెంగా గౌరవసెం లభిసెంచిసెంద.    193  దశలత కూడిన ఐకర రాజర సమితి సరస్వ
పప్రతినిధి సభ జూన్ 21 వ తేదని 'అసెంతరాజ్జుతయ యగా దనసెం'గా పప్రకటిసెంచిసెంద.

భసూమి అక్షసెం వసెంగి ఉసెండటసెం కారణసెంగా మనకు అనిల్ని
రోజలోలనరు పగటి కాలసెం,  రాతిద్రి కాలసెం ఒకేలాగా ఉసెండవు.

మారర్చు 21, సపష్టేసెంబరరు 23 తేదలలో పగటి కాలసెం,  రాతిద్రి
కాలసెం ఒకేలాగా ఉసెంటయ- ఈ దనాలనరు 'విషరువతరుత్తలరు'
అని పిలరుసాత్తరరు.  వటికి  భినల్నిసెంగా,  జూన్  21  వ తేదన

ఉతత్తరారస్థిగోళసెంలో  అతి  ఎకుక్కవ  పగటి  సమయసెం  ఉసెంటరుసెంద.  ఈ  రోజనరు  అసెంతరాజ్జుతయ
యగా దనసెంగా గరురత్తసెంచటసెం దాస్వరా యగ శసత్తప్రైసెంతబటరు మన పాత్రాచీన ఖగోళ విజాజ్ఞానానీల్ని
పప్రపసెంచసెం గౌరవిసెంచినటరుల అవుతరునల్నిద.

మీకు తెలరుసా?  మారరుక్కలకు, తెలవి తేటలకు ఏమసెంత ససెంబసెంధసెం లేదరు.

గణత మేధావి శ్రీనివాస రామానరుజన్ ఇసెంటరమ్మడియటల తపాప్పుడు!  

పప్రఖారత భౌతిక శసత్తప్రైవేతత్త ఐన్ సష్టేన్ కి పాలటకిల్నిక ఎసెంట ట్రనరుల్సి బగా రాయక సటరు దరకలేదరు!
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పాట నేరరుర్చుకుసెందాసెం 
నిరస్వహణ: సౌమర నిటష్టేల 
గానసెం: సరుషమ్మ నిటష్టేల.       వణ: చిలకపాటి పదామ్మవతి గారరు

కరరుణశ్రీ జసెంధారల పాపయర శసిత్తప్రై గారరు రచిసెంచిన ఓ తెలరుగరు బల! 

 

శ్రీ మీగడ రామలసెంగసాస్వమి గారరు రచిసెంచిన ఓ తెలరుగరు పదరసెం:

"పాట నేరరుర్చుకుసెందాసెం  శీరల్షికలో  వచిర్చున పాటలల్ని మీరరు కొతత్తపలల వబ సధైటరులో వినచరుర్చు” , 

డౌనలడు చేసరుకోవచరుర్చు.  ససెందరర్శిసెంచసెండి: http://kottapalli.in

తెలరుగరుదనమరు వసెంటి తయసెందనమరు లేదరు 
తెనరుగరు కవుల వసెంటి ఘనరులరు లేరరు 
తెలరుగరు తలల సాధరుజన కలప్పువలలరా 
లలత సరుగరుణజాల తెలరుగరు బల 

ఉగరుగ్గపాలనరుసెండి ఉయారలలోనరుసెండి 
అమమ్మ పాట పాడినటిష్టే భాష 
తేన వసెంటి మసెందరు వనరులకునరు విసెందరు 
దశభాషలసెందరు తెలరుగరు లెసల్సి



 

వెలల పటరక:

వజ్యేకుస్తలల ససంసస్థలల     బజ్యేసంకు టత్రానలన్సుఫరల కోససం అకర్కెసంటల వివరలల:
Kottapalli Prachuranalu,
S.B. A/c No: 62320333310
SBH- Dharmavaram Branch,
ISFC code: SBHY0020902

విడి పప్రతి వెల  
(పోసరజీ అదనసం)

25 రర. 25 రర

ససంవతన్సుర చసందా 
(సాధారణ పోసలర)

300 రర. 350 రర.  కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల
1-127/A,     యసం ఆర్ వ ఆఫసల దగగర,

చెనర్నెకొతస్తపలల్లో- 515101
 అనసంతపుర సం జలల్లో

ఫనల  :  7702877670 

ఇ  -  మయలల  :   team@kottapalli.in   

వెబ సలైటల  :   http://kottapalli.in

ససంవతన్సుర  చసందానల  మనఆరర్డరల/బజ్యేసంకు  టత్రానలన్సుఫరల  దార్వర  చెలల్లోసంచవచలచ.

దయచేసి మీ  చిరలనామానల పోసలర  /  యసన్సుమర్మాస్  /  ఇ-మయలల దార్వర
విడిగా తెలయజయసండి.  పుసస్తకాలనల  సాధారణ   పోసలరలో పసంపుతసం,

రచయతలల,  చితక్రకారలలల  దయచేసి  తమ  రచనలనల  పోసలర  /  ఇమయలల
రరపసంలో  పసంపగలరల.  పిలల్లోల చేత పాడిసంచిన చకర్కెన పాటల ఆడియోలనర
మాకు పసంపసండి.  పిలల్లోలకు ఉపయోగకరసంగా ఉసండేవాటన  తపప్పక   పప్రచలరసాస్తసం!

సార్వగతసం!

కొతస్తపలల్లోలో  పిలల్లోల రచనలకు పాత్రాధానజ్యేత ఉసంటలసంద. ఈ పుసస్తకసంలో దాదాపు సగసం 
కథలల పిలల్లోలల రసినవి; మిగిలనవి పిలల్లోలకోససం పెదల్దీలల రసినవి.  బొమర్మాలల  వేసిన  
వాళలళ్ళు   మటలకు    యలవకులల.  

పిలల్లోలనల కలవటసం, వాళల్లోతో తెలలగలలో కథలల  రయసంచటసం, బొమర్మాలల వేయసంచటసం, 

వాళలళ్ళు  పసంపిన కథలర్నె,  బొమర్మాలర్నె  సరదదల్దీ  మిగత పిలల్లోలసందరకీ  నచేచటలల్లో  పుసస్తకాలలగా 
తయారల చేయటసం, దానకోససం ఓపెన్  సోరలన్సు  ఉపకరణాలనల వాడటసం, కథలర్నె 
అసందరర ఉచితసంగా చదలవుకునటలల్లో  ఇసంటరర్నెట లో  పెటరటసంతోపాటల,  కొనర్నె   పప్రతలలల  
అచలచ వేయటసం  మాకు   ఇషరసం. అసందర  మేలర  కోర  చేస   ఈ పనలో  మీరర 
పాలలపసంచలకోసండి.  సాయసం చేయసండి.  పిలల్లోల  కథల పప్రపసంచానకి   సార్వగతసం !

mailto:team@kottapalli.in
http://kottapalli.in/


కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసందా 

మితతత్రుడు సతబబ్బారావు చాలా మసంచివాడు. గొపప్ప పుసత్తక పత్రుయతడు. "కవితలత చాలా బగతసంటాయిరా,

కానీ ఎసందతకనో యీ కాలసం పలల్లిలెవవ్వరరూ కవితల పుసత్తకానన్ని అసంతగా చదవటల్లిదత" అనన్నిడోసార. 

"నజమే ఒకపుప్పడు తిలక్  "అమమృతసం  కురసిన రాతిత"  అసంటనరూ శ్రీశ్రీ  "మహాపత్రుసాస్థానసం"  అసంటనరూ
తెలతగత జనలత తెగమెచతచ్చుకునేవాళతల్లి.  యీ మధధ్య అసంతగా నచిచ్చున కవితా ససంపుటాలత అరతదత"
అనన్నినేన్నినత. 
"కవితల  వరకూ  ఎసందతకు?  పదాధ్యలరూ  అసంత.  ఇదివరకు  పలల్లిలసంతా  ఎకాక్కాల  పుసత్తకాలత  కొనన్నిటతల్లి
వేమనశతకసం,  సతమతీ శతకసం కొనతకుక్కానేవాళల్లి? ఇపుప్పడు ఎవవ్వరరూ వాటి ఊసే ఎతత్తటల్లిదత" అనన్నిడు
సతబబ్బారావు. 

"వాటిన నేరప్ప శకత్త, ఆ ఇషషసం ఉనన్ని తెలతగత మాసాషరరూల్లి ఉసండాల కదా. పాపసం పలల్లిలదేమతనన్నిది, పెదద్దలెటాల్లి
అసంట అటాల్లి తలలరూపుతారత" అనన్నినేన్నినత. 
"మర కథల  పరసిస్థాతీ  అదే  కద!  ఎసంత  మసంచి  కథలెలైన,  చదివేవాళల్లిర?  పలల్లిలల్లి  చదివేశకత్త  పూరత్తగా
తగగ్గిపోయిసంది" అనన్నిడు సతబబ్బారావు, మతఖసం బధగా పెటిష. 
"అదేసం లేదత.  మసంచి కథలత,  పలల్లిలక అరస్థామయధ్య పదాలత,  వాళతల్లి  మెచచ్చు అసంశాలత ఉసండే కథలత,
చకక్కాన  కాగతసం  మీద,  రసంగతరసంగతల  బొమమ్మలత్త  వసేత్త,  పలల్లిలత  ఇషషసంగానే  చదతవుతారత.  అయిత
ఇసందతల ఓ కటతకునన్నిది-" ఆపానత నేనత- 
"ఏసంటది?" అడిగాడు సతబబ్బారావు. 

"ఎసంతమసంచి పుసత్తకాలెలైన, పలల్లిలమీద ఒకక్కాసారగా పడెయధ్యకూడదత-చినన్ని చినన్ని డోసతలల్లి, కొదిద్ద కొదిద్దగా
రతచి చరూపసరూత్త పోవాల. పుసత్తకాలన్ని నెల నెలా తెపప్పసంచతకుసంట లాభసం అదే. నెలసంతా తీరక ఉసండి ఇషషసం
కుదిరనపుప్పడు చదతవుతారత కద, పలల్లిలత? తరావ్వతి పుసత్తకసం వచచ్చులగా యీ నెల పుసత్తకానన్ని మరూడు
మరూడు సారతల్లి చదివేసాత్తరత! పత్రుయతిన్నిసంచి చరూడు మీ పలల్లిలత్త కూడా!" అనన్నినేన్నినత. 
"అయిత కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసందా రాసతకో మర!  నెలనెలా వసతత్తసందిగా?"  అనన్నిడు సతబబ్బారావు,

మరూడు వసందల రరూపాయలత జేబతలసంచి తీసరూత్త.
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